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 | ل ودل هيف الوطو ليم هلجر انةد شو هلل كيتا لكس 0 0 00

 م اكسم ىف لملا كتماو حطسلا نما طقسو تلق عار كا ا 0

 1 كلذ كلام عل هريشل تور ةقال لاق ا: 2 هاندح وق ا تا أ ند هفوح َّق اع 3

 ا 06 هيلع تددحوف
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 ردو ءاضتا يح نك هاك فاق موتلا انيضإ
 اذافهاما ضعإ ىف 6 اندالس يلا لاق هسا نع ةرذع نهلجحر ينندح لاق 0 ينأدخىلفو هنأ لاق

 اذاف ةماق لاكو مسح ماهو هي هو ز2 نه بحي قاخ اهو ةربدم ىهو ا © 2| سمعان انأ

 ةعودجم ىه اذاو رظنم حقا يع اذاف اهملا تقلا و ايهدنت اع ير 0١ ناشع احا نانض

 اهدلواف الحر هدعب تدوزت ةيده ةارما هذ_ه يل ليقف امع تلاسف نيتفشلا ةعوطقم فنالا

 لك لا نك نأ دار اجا ماكان دف لادف هتك ىاكتك نا لاق نيييصلا "نينه
 هل لاقف ءاد تاذ الو ءادج ابف سبل ءار+ ةقان ةنام كيطعأ برعلا نم دحأ هطمي ملام كيطعأ
 هلّث_يدسس كزي م عددالا 0 نم اه تبضراف 5 2 5 هذه كنق ف تبقن ول هللأو

 هل وق ينمنأ ةيدلا لوق تدرأ ول لاو هل لاق مل ينأف هيلع ضرعيو

 ن اردو انسب مف لتقلا ىهذديو ن مكقونأ ل عل حل
 لاق ىريزلا هللا دبع نب بمصم نع يلا ىلع تأرقو دامح لاق هيخأب هلتقل ذئنيح هيلا همفدف
 نا ينال مويلأ كيف تدهز دقو نايتفلا ىف ,كدعا تنك ده هل تلاقف يي ةيده سمو

 تنش ناب كي دشلداول يح نا هللاو ما لاقف هذه ىلع ريصت فك نكل توملا ىلع لاحرلا ربعي ظ

 لاف هعم سانلا فقوو فقوو كلذ كال نذصال |

 بالك ما نباب ي >ح دحو الو * دحاو ما دج ماما 5-6

 كاش و هوقأ نما ناصر 6757 الد رمش نب د والا لياوط 0

 نايف نذأت_اف لاق هلتقيل ةدايز يأ يللا مفدف اولاق هنود بابلا تقلغاف ان ىلا ةلخاد تم.قتاف
 عر 0 نط نا الول ل كف روع نم 1 تفتلا مث ففخو اهالصف هل نذأف نيتكر ىلعي

 12 ومس كح ةعاس لقعي ليتقلا نأ ىننلب هنا هلهال لاق مث امهلاطا ىلا احاتحم تنك دقف امهتاطالا

 لتش نا لبق لاقو لتق ني> كالذ لعفف انالث امهطسابو يل+ر ضاق يناف تاقع ناف 7

 دش مل اقلطم كاأ تلق * ىنناذ ديدحلا يف ينولتقت نأ

 لاق فسلا زهو او طاق 2 نم اقلطم هلا هتلتق ال هللاو ةدارز 0 نمحرلا دبع لاقف

 هج رأال نم مويا نايك #8 .ةملعت ا ىف يلع دف ظ

 ّ هل لاقو ةفيسلا ةمعفلا فد روسملا هنبا هلق يىلوت يذلا نأ لاو هتياوريف دام لاقف هلق مْ ظ

 ىلع تأ رق دا لاق لاق ى“ نب نيسحلا (ينربحأ) أمم هل ل نيب 00 ماقف 55 لتاق لكقاف |

 تامه ينأ ؛ادملالاق زا ١ تك را نإ ل ماللس تالا هنن ا نم ل هب ده 2 نءاب لاق 2

 ءالؤه كيب نع نربي ينم ىذلا نا هذهاب تلاقف اهيدي نيب ماين هتوخاو وهو ةبده مب ةنهأك |
 ناكف دكت واق ناو عشاولا امأو اربس نالتقيف طوحو ةبده اكل وعام تاق سباب
 ةيده ناك لاق ةصفح يبأ نب و 5 لع تن رق دامحلاقلاق نيسأا را ( كلذك |

 ير مرشح نب عسأو لاق ينئادملا نع ز ارا لاق هنم ديقأ نأ ىلإ نحل لحد دم نسانلا دا ظ

 لكق ١١ ةيده أ



 )ة/ا١ا (
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 اهفا وح قشدق ت1 هدب ه0 نب قاقز نم ل>رهيأع جر ةهزدملا قوسا اموب ني ١

 لوقي يذلا سمت لاق مث ثراحلا وبأ عيفاهمحش جرخ دقو |
 ْ فقاو نبا قاقز نم انيلع نرخ * هئتار برس لثم ينيع رت ملف ا

 | اذه ناسحاو ففصو يذلا تسلا ند ترانا تكن ل
 | يور ام 0 نكللو كاهل الو مكاو نب افاق قري فافر هدا دل هال عونصم ريخلا | ا

 || لبس يف تلاقف يبح ىلع ةبدهب رم لاق ةسانك نبا ينثدح يبأ ىلع تأرق هتياور يف دامح لاقو!إ
 ْ ةيده اتق كمركو كردشو كازو كراس 0
 نافسرلا ىلع قالاصملابياص © ديقم را نع ا

 ناثدحلاب نهرا قي 0 * كلام ةلياح هنم يحمأ الأف

 لاَقف ءاسنلا لجأ م تناكوهنأ ما يأر ةتدلا! لدفلل ٠ ند كام يد املفهسبأ نع يلفو :الاقو أ[

 امج وأف باص أع ىعزجنالو 3 عروب مآ اب مولا ل 1

 ارز ولا وا مغأ كل اننا عدلا و رفزا يكفل

 00 كلا نات 0 * هلي طدخ نم ناكاف ىو دا

 اعنَت لاعفال اوشه سانلا اذا * هروزمظع ىلعهيبحاب ابورض

 اعرساف ضعه دلاام اذار كو * هنو ةمورك | ىذب لو

 |١ نوضرعّتي سانا لعح ندحسلا نه ةبدهجرخا امل لاق هللا ددع نب بعممنع هسا نع دامح لاقوأ'

 (١ جوزلا نا يترماتا ةيدهايدل لاقف ناس> نب ندا دع هكرداف هيودشنتسيو هريص نوربكو هلأ

 أ دق لاق اهطرش امو لاقا مط رش نك نإ 8 لاق هماح يشع صو هتحوز يف! كدعي هدنه |

 كلذيف تلق

 عزنا, سيل هحولاو افقلا ما © انني رهدلا قرفنا جكتت الف
 اعرب" لاحرلا شاشعا نضاذا دجامعورالوا ان ظ

 || نأ:فاحإ تلاقو ةعدجم يعدت هيءاحو اهشا اهب تعدشلاهي ردادش تذخحاق رازد ىلإ ةحوز كلاما

 : || 0 َنَع ىلفوللا لاقو توملا باط را لاقو هدو. ف بفاس رو لاق حاكن ذك دعل 0 :

 أ ناف را لاق اهم هينا ىح هلهماف ةعيدو يدنع ةبدط نا هل ؟تااقاو ل ةرمضض# كلذ تاعف

 |( ىطعا,تلاقو "باصق ىلا .تبتاوا قولا ىلا كمق هراد ءازا مط ساح ناكو اوك

 ىلع امفحلم تاسراو طئاح نم تب رقف لعفف كيلع اهدرا اناو نيمهردلا نيذه ذخو كترفش

 سانلا نيب تاخد ىتح تائقاو ةرفشلا تدر مث امتفش تءعطقو هلصا نم اهنا تعدج م اهه>و 1

 ذاق هذويق يف تفسر جرخ مث تاوألا باطن الا ال لاق ىارام د, ةحو رم نإ[ 2 تر

 لاق اءماع لقاف كاح ءويس اهو كل نكن ردا

 رشايدااس نإ ا <
 نقتسملا ناد توا دن نإ *« ([ 1 الإ مويلا ىنارا ال
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 درفلا ةيصخلاك ماوقالا ددع اذا * متنكو مدع كرا اك

 اس اف لي جرد كتقفنو كددرب 1 ُك 0 كل 1 قاس يبل هلا 9 نيل هللاو مأ

 "10 تقلا كلف دق ماع ون تناكو لاق سماع ينب عدجا ينع نغأ مللا لاق احراخ نجحسلا بان أ

 ا للا هئانملا ىلإ صخش 1 هَ دلع ابل ف ينأا ادملا نع زارا ثراخلا نب دمحا لاقأ

 كك تل ا ظ
 مظع 'نولك رودمأ ترو © ةفاشوءازق دفا كرك ابرق
 مياح 3 فايع مولا نم # هضارف هيلع اموي اهلح اضع

 لاق لا ار ل ل للا ده لرأت |
 01 دا سدر ةنهرا * 0 فننلإب ىذلا دعبأ :

 ىلتؤم ريغ د_هاح نا اه نه قلع !اقبلانأ هكذا ظ

 خلاب دع لس راف: زاوسملا خاب ةثلاثلا ةيم 0 0 دعل ينسلوب مل لاقف تا .الا ةيده ىلا اوء>رذ |

 لوقيأشنأو ١ ًيضعم ماق مث أوغرف يتح تصنأف هلكنم نحرلا ديعإ

 ل انا مد نم الام د 0 ينأأ نولوش انا تدك 1

 رتاسوه خا نماماوس موس *هبت رح ز ىلا ت ساو "ىص ات سابف

 غابدقو ةاواسملا 0 ديع بهذو 1135 الا لاق ريا هوريخافةبده ىلا اوعحرف ضمو'

 (هتقايس ارب :لاعحر) ةيدهجرخاف مكحلا نب ناورم ليقو صاعلا نب ديعس وهو ةئردملا ىلاو ىلا |

 ا ديا اني ناكو هنأر مأ ىلا لسرأ اهحامص يف لتق يتلا ةلدالا يف ناكا ءلف اولاق مهمع انور نم َنَع ا

 يف تنباو ٠ هسيح لاط دق ل>ر ىلا تراصف تنطلاو سا .الا يف هتنأف كعدواو كب عتمتسأ را :

 ْ ديدحلا 7 ت”وورش اهاللع 04 8 4 ةعواطو اهنفأ نع هدو او ع 6 ىكبو ا 4. فار 0 ا

 لوش | 01 ا هت رطضاف َ

 : فجار كللقتسا ىداوارمصخلا ىدل »+ ينتامح أ أكاد : كح ا :

 فئاخ ىهدلا رخل 1 ينيرتال نال * ينناو تيهتنا 0 كت نان
 فقارأاو اهد> يعدي ءح اح # 8 ا لوغيدعاس تأر

 لوقي هيفو ًادح ليوط وهو هيلع ىأ ق> رعشلا لاق مث

 تمس وص
 فقاونباقاقز نم انيلعنح حر # 0 ترش لكم ييعرت 0

 ظفار )ذا تكلا .اعاك ىج  يداطللا نددس

 0000 ل ل د1 ناعاو ءااذلا ق1 نحرخ
 0 605 لاا كولا *7 هفرطب انش ناسا لا ولف

 00 نا قحسا رك ذو ليقث فيف> نحل هيفو شيح ةياور نم مصنبلاب المر ضارفلا هيف ينغ

| 
 كراطا وأ سم لاو هع عار را اند لاق يم ردد ةدوف رطب رك داو نش ونل ْ
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 20 ا

 هب 0 ةدايز را ز نب نمر لا دبع صخش يت> ب هلو هلهاودمع 2 و هس نم

 هولاسف نزلا درعا ىلا ةردع ت8 !اهماقاف ةئيبلا تماق اذا هنم دش نأب كدعس 2 اع درواف

 لاقو عنتماف ةيدلا لوبق

 : 5 ل م :

 لكلكب مكياعام وخرلم نحف * ةرمب هلا كك انيلعمتنا

 لحما وأ ةيرضض لحتا مل نال «# كلامنب دبزل يم وق ينع د الف

 لدنئحوبأريذ سمرةئرهر # ب

 ىلت وم ريغ دهاج ينأى اهو < راع 0 علا 1

 هيف هلو حتا دا كلامل هنا لقو قدحسا نع رصنلا ئرح يف ةبايسلات المر حرس نبا ها

0 | 

 ةيواعم ىلا امهلمقم امري كمللا زك نسابلا ا د نأ ةسانعا رد دفا دولا ا
 اءمامحيناريغنم امهنيب مكح ىذلاوه ايكيا فرد انا و ديس ىلا اهدر مث ةصقلايف رظنف
 هل ةدايز 1 نمحرلا ديع لاق ةيواعم ىدن نيب أوراص املف هبا نع دمت نب ىلع لاق ةيواعم ىلا

 نا لاّقذ لق ةبدهاب ةيواعم هل لاقف ىنوسأ عيورو 5 لتقو 8 ااغم كيلا وكشا نيئمؤملا ريمأاي

 لاقف رمش لب ذل كف تاز وا اهدا اسف كيلمأ فا نإ نع نا نا لحر اذه |

 . الم ةدرصقلا هذه ةبده

 رديالوهو هس يدري ءرءللو * ىهدلاو ئاوثلل ىموقل اي اءالأ

 نفق“ ةنعاملب "هتراونا لك © تك اتدقإلا نم كضراللو

 رقفال نك رتب نه عايض اذالو * هلالخل ةبههاذ ىتنالف

 1 1 لاق -

 ردك تانك يف لاحر ايائم # انئيمر فداصف انما .

 رصق نمكنعءعالوىدعمنمكءارو * انا اف نيئم ملا ا تو

 زيصال. ريصتف ريصناو اعارذ #* اه قال انلا ا كن ناف

 روسملا مع:لاق دلو ةدايزل له نم رلا ديا لاق مْ 0 لتس تررقا دق كارا ةيواعم هل لاقف

 لحرلا لت وا ةيدلا ذ> ا ىلع نمؤتال كنا لاقف هنأ مد نخل وو ةمعاناو غل مل ريغص مالغ وهو

 يم ركلا ينري>ا روما غلب يتح نيئس ثالث س تي دلاىلا درسا و١

 يرذعلار معم نب ليج لذ دلاق طاصنب صاع باتك نم تزن لاق ريبزلا انندح لاق ءالعأا يلا نإ

 0 كيه اس اهانا ءاذكا تام ند د هل يدهاو ديز 1 ةدايز مدل سو. وهو ندسلا ةيده ىلع

 لوش يذلا روعم نءاااب تال هنم هله نأ هلأسو هيلع كلذ ضرسعهلا لذ د الف ةقفاسهءاحو ضال



 0 حل

 هب * تند اذال ل اسانلك كناو

 تالعاسو اك ال اما ولات يال
 5 رآ الفتاش ولا لوق اهب تعطأ
 هدمه لابجلاو ته رمص البف

| 5 

_ 0 

 ميغ بير لبق لاحر مالبإ

 ىخرعت ليلق ضأرءا ياو

 هنودل.>اذا | حالا ا

 ىدلا ل ل فقر ىلا

 ىلغلا هل نيئلاب ىمأ و 3

 دش ملوادقو كالع مو 0

 اهحوتم ينرنال ان 1 3

 كلع اناطلا الإ كلم الو

 مهاحانحبتساو كولملا اكلم

 ةقوس رت مف افادرإو يادن

 نت

« 

# 

3# 

 ن

«2 

 ادن اك ىدالاو يذلا

 ابلطم كنيو يني ىوتلا طحشو
 ابرسقتو اندامإ ولأي وه الو
 اتعأرهدلا الود ءاوهناةاشولا

 ا قشور ساونا 2

 كا مزطا كب ىك ري هتبانغ

 انهذ ةلاحم ال قال كلاف

 ا يح كيلا هدا داك و

 02 يراه حوا
 اءاكتل ترهب رام اذا ىنانح

 اف 27 اولد هونت ءآرق

 اليمام" باشا سهو, راسب
 ايلغأ يدا وطا ولعب ايداه يف
 انمصم حيضاف هنع مهفايسأب
 لإ ةيس  نيح" انناكمالاو

 ا ل
 11 سانا لع اهدا نك
 ل اند! انواع نمانلا نم
 ايزل خلا كمال قوس
 اكوم ةيلهاألا يف مهل انكو
 ميلك ادا قت انراع

 ايلحم قوشلانم اباتنمو ل #2 ا ها نم اودش رك ذب

 انعم بيشملا دعب اب اد>وو * ايصلا ةعبم يف د 0

 انو قا زنا ف وع ام كلايف * اترك ذ دائوفلا اهاسنيداك اذا
 ايثزتم د مل حادق عيلخ ه 0 اهاوه يف ادغ
 اقشاكسأر 00 اديلو * اد.عمىليا تقلعام لاط دقو

 اببطتق هبام ىوادي ابيبط * دج معادلا اذكقليفكتبأر
 ابرخ ناك ام لوطن م هسفن ىلع * هبط 0 هن امت ىنتشا املف

 دئموب 0 ناطلس || ةفاذعم يحو هلتقف هتيف اهب كا يت> ةدايز ةرع نلاطب ةبده لري 0 أ

 نكمأ: 2 لقأ كلذ ةباده غلب 8 9 هئردملاب مهي 0 هر ده 3 4ك 0 صاعلا 0 كينهدس 1



00 

 ا
 اها | ةخاتلا ةللاو 2 كا صاقلا اكل

 اعاف | رح دم اماه اذ نب امزاخو مزاخ |

 اماذ يف نزحلا نيرتلا 8 مادا دا ا
 اعاهلا داؤفلا عيال لاو #٠ اعالت نل كم راد راذح ا
 امزالت ناد مامللا ا *# مك املاو تامالا كاسم أ

 7 رك تاو ات ل35 0

 ا اقتزأ نود ماقفلا الو * اًقافن 0 0 مازالا الو

 ءاا 5 -

 جاد 2-حعوح 0 اناف هللا ا ذا 0 موقلا أمهم حاص مالي وط 0 ةبده همكشو ةدايز همتشف لاق ١

 ا ا ةيدهو 4س يفام ىلع امهم دام 8 3 م وظعوف رم 2 أءمدب عشنا اود ا
 جضسنج

 ا ىو هت>اب وه ردحرو هلوق عج نأ يشو هتحا ز>رذا هل ةدايز نا يأر هنالا 1

 ا ف يدير |اق امهر ع م2 اا د> ةماكب ارواع مو ايضق 2 أ

 م
 00 مرمشخو هوصعي ال يذلا مونت ر وهو ربح بأ مهفة ةيده طهر نم سماع يب نه رفن ىقلا ْ

0 
 ا 2 اهو ةمالس نا ااو ردع ثعل يذلا وهو ةيده م رفزو ةيده
١ 

 ا

 ناكف مه 1 ند داو عردأو عافتو نمح ها هس ةدانز ظهر ا ١

 ا ب ند 0 لا قىزعءا ةيده | ع زفر نآكو ربح 2 عدا وه ةا اننعلا نإ بضغف مدلك :

 لاَ هب 0 عردأ ماقف شاقر' ًآ

 ازمالاو“ ةشعو نها | ظل 7 فرن 2 كار د ا

 ا نأ ىلع او>ءاطدا مث ناطلسا )+ خللا اوعادتف ا كلو 0 اوعداو ةيده هيلا بضخ لاق ْ

 1 0 ارض دكع |( هاون ع هب اولذ ا هلق ا و و م رع هب اولذف عردأ ميلا عدلا ا

 ْ ا نورا م ا حاف.(

 0 ل 500 « او-ارع ا ْ 1 ١

 لاق ةمالس نب جا>حلا هباحاف |

 اان امغو هللا دارزف نقر < اعرض ءاعتك نا فالاف 5
 اطام لثم ال ءادعالا 810 < لا

 : امان دو ف طيو نا نا راعشالا نايداهن ةبدهو ا لعحو هريخ يف ىديزيلا لاق

 0( لو كلذ نف هفام راتخمب تنياؤ اص ترك نق ت20 اراشأإ #21222 0
 ْ ال ف فا

 هلوق امم تزرتذ>ا |

 اضاف :داوفلا تاس تيكا # |( تع



 ( امه )

 مهمدحاو نك لا تدسأ دقو همح نع هيبأ نءىلفو لا ناماس نب دمحم نب ىلع ع رامع نب هللا دم عا

 011 اك | ةصاخ منن ف ا ع كمال ف تحلو ةباورلا ند هب د رشاام

 دمع نإ سيخ نإ ةرو وثب مهو ضشاقر يهب نكدو ناِسذ 0 هللأ كيع نب صم أع يني نيب برألا جاهام

 ن.ةدايز نهأو ماش نب 0 نا ةبده طهر صاع ودو 7 نب 0 0 نامذ 1 ا

 1 5 لع اهخأ 8 0 ديز نب 5 5 0 تاب 0 0 5 0 ب دئلاوأ

 هاير اقف يا موا ىذف ةدايز عار ا تتهوف

 موزه يذ عايدلا مر#ء »+ ميدأ 0 يسفت تاعح دو

 مومسلا جهو م حران ْى 2# موعدلا ضع تثتمهر م

 موحناا ةمغو عالطا دنع

 اضيأةدايز لاقو لاق قوقشلا موزهاو غب دي مل يذلا مرحلا هربخيف يدبزيلا لاق |
 سل نس رام سم ةليل د سو علاب 2 تل ملا لو ْ

 ظ سيملدلاجابالاعادصيفثي * سيرش وذ روسملا | انآ نا 1
 هناك تناكو هسشن ةدايز ىعا 0 1 طالت>الاو ةدشلا سي سلا 3 راقر ماو 2 وه نوبل ِ

 , ايحطصأ ه0 هداوو مرش نب ةيده نامت امهعدب نياغضلا هب تدب !امالوا كلذ ناكف لاق روسملا ا 0 ا

 , ةمطافدتحأ ةبدع عم ناكو لب الان قوسلا نابقاعدي اناكف اءهموق نم ه0 ُّق 8 | ن .نالقم اهو أ ا

 لاق سرا ذا لا
 امئاقريعبلا رب 0 0 الانا يعبر وانياع يجوع ْ

 امال نل كنم راد راذح * امحاسىنم عمدلا نبرت : الأ

 نارك د ام“ 0 ًاذرطما كح

 يتلا لبالا م فاول و قع فو 0 مسرلاو محض مو كيد ف مهارعو ريسلا عباتتم درط د

 غابت تاس متاعو مامزلا ةانثملا |
 انعأ 2 طلاتخا اقام 6# املاو 0 000 ْ

 ل ادكأو ليدل نم للعام انلاو هلابخو رجسلا نيعب نعام ناتكاملاو زجملا ضوبلا |
 اكاعم يغتري دانم نمو * امئامسلاكلابقتسا نه ريخ

 عمس نيح هي ده ب صدق ةدشل تح كءكع ىلع كني .ه ناهيدانم الحر يأ ىغتس ءادد نمو يوريو ٍ

 نورخالالاقومزاخما ىدب يلا ىور امف يعد تناكو ةدايز تاب ز>رف 0 هتحاب زجمرب ةدايز |

 ةيده لاَقف مساقلا م |

 ريسلا اذه ريس ا

 امغاس نال هللاو كي ا »+ 6 31 هنم 9 9 00 6 2



 (أذةخ)

 اهابص هحطناب تره اذا :# هق كنملا نأك لالخ
 اهاتساهل "كو د "نازك ه0 لل تقرا كن أك

 اهاحروأ اهيلع نا # هاراسو هلع رطك 0

 اهانغالو كتعنفتلاولس © :هيملعاف يداؤوق الع امو
 اها ىءعر الف ايمو * اناج رة ءان 12 0 رو

 ا( يفآ ةدصوملا رانلا نم نسحا دعوي هللاو انا "نانا ىب دنع انآ تلاقو كل نرسل
 ةرقلا ةلدالا

 تس
 ىرديالوهوهش ىدربءرمالو * 926 بئاوثال ىموقل اي الأ

 دا

 اذاو ماللا حتفب اذك لاي مموعد اذا موقال 1 ل ج>رال لاش ىعيصالا لاق ليوطلا نم هضورع

 أ ةمينغال اولجتا يأ ةنداحا اي ؛و ةميلغلاي لوقتو موقال ايو لاجرالاب لوقتا كلت

 هيلع تاما ادق تا دق ناكم هريغو يحمصالا يورو ةءدغلل اوابعأ موقا» لاق هباكف ةيداحالو

 د## رفق ةعاو 5 هنراوف هيلع 0 تادو 5 اص نم

 قالطاب لو دعم ءانغلاو 5 ةبدط رعشلا 1 كرا ا 0 ىوربو هيراو يأ

 قحسان ع رصنلا يرحم يف ريؤلا

 : 7 هلةهم ريحو نشيل ادههلوق ة ف هئتصقو هس و 8 رشح 3 هده رام ل قع-

 || نب ةءلعت نب صاع نب محيسأ نب ةماس وهو نهاكلا نب ة ه.>ح ق را مرشح نب ةيده وه

 ( ةعاضق ن ث ران لسا ن ا م ىعاش ذه ن دعس و ميذه ن ١» دعس نا ثنر ا ناناعذ نت هللا دع

 أ ةيدهو اذه ادع_س يفعل ميذه نب دعس ليقف هاير هبال دبع مذهو 1 ؛ دعس وه لب لاقيو

 ضد ى وري هب * اعلا وه .طحالىورب ناك ةيوا ارا عاش ناكو زاحطلا ةيدان نه مدقتم حيصق نعاش

 || نأ لبق كالذإذ ليمح ةبوار ريثكو ةبده ةيوار لي> 0 ريدز هبال ىوري بتكو ريهز نبا

 (| نا.سو طوح 0 مهلك ةوخا ةثالث ةبدط ناكو ريما < لدا يللا ورا هل تع.ّتحا لخ ر ا

 | رءشلااذهو ال تاكو مهطهر نه ةيح يبأ ند 3 تع 5 عساولاو

 نب هللادبع نب 3 سبنخ نب ةرق نب صاع نب كلام نب ديز نب ةدايز هلق يف ةبده هلوقي

 : 0 اح ويش نم ةعامج كلذ ٍِق ريذاب يري مده ن , دعس نب ث را نب ناينذ .نء ةيلعلا

 ْ تقحلاو حرش ىلع امهر 5 راعشالا نما هّنم ذب الام ىلع ترضتقاو ضءن ىلا مهتياور ضد

 ادت هب ينثدح ن ف ناعما عضوم يف هيحاص ةياور نع مهضعإ ةياور نم صقام

 ش ينادحلا ينثملا نإ فاخ انثدح لاق هي يعختلا يع نب يدع ار كف يديزيلا سايعلا نا

 ْش نبدا. نع يحاشوبلا هزالا يأن در دحر نب ندحلا«ىنربخأو » يتدملاو ر<# كا

 1 ان دما 0 « ةسق نبا نع غن ا رك نب مهارب | 1 » هسأ نعىلدوملا ا

 21: 1/110 1 اطقم 1701 171:10070779505100050:350 0055 ةناطاك اطال 017 طلت اه 1572-55: هطصم تلال 9 19005 تا 2-5222-35:22:259555525525725252252252252 ح2 ججوجججلأ

 « 5 ا ا خلا تس ا 58 ١
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 هللا مهارب "هل لاَقف مهاربإ يف»إ عأ ءااظنأ ملاخلا | ةّسدملا رب 08 لاقف مالسلا هب هيلع ىلع كاك

 يدح لق دقو كلذ - ند ار ا 5 امو تاك تح 0 000 دحلا 4 لاَقؤ كلا ينأ 2

 مف 1 1 أمهم ساق 97 قل 2 او ك كدحو كابا

 0-2 قيرطلا ف يشع ىو اموب زوظدم اهار و امهسب هع هللأ يدر روك قرف اماف لاق

 اهدعب زاحو تزاج و هملكت رف كذيبو ينيب قرف انيد هللا نع ةكرما لاقف نسحلا ةعئار 0

 ةحاط نب د جوزت هثيدح يف رب لا لاق هنم بروف هيقاعيل هيلطف ريا هنع هللا يضر ر < غاف

 00 يدع ا مساقلا مأو دوادو مههاربا هل تدلوف روظنم تنب ةلوذ هللا ديبع نبا

 1 لاق ٠ ندحلان نسما هل تدلوف مالاس || اءيماع بلاط يبانب لع 0 ملع فان ل اجا مولا اهنع

 1 روظنم تدب ةلوذ م د || اهملع ىلعت نسحلا م ا كَ ضان آلا كاخعتملا 0 لج لاقرب زلأ

 ينادح لاق 00 ناد ناعم نرجو )هما مح 6 1 هللأ دمع اهانإ ه>وز 1011111120000 ا ا م م ب*هد حم  ///ب:21525205ل222227ا-

 ةلوذ تاع> لاق نسا نب هللأ دمع لإ ىدموم نب هللا دبع نب يسوم كد لاو نشل نىحلا

0 ٌ 
 ظ هتنبإ ف هياع تاه 5-1 4 لاق ناز 1 روظنم كلذ غابف و اهحوزف مالاس || هيلع نسحلا ىلا اه سما

 سدا -- قس لل 1 ملسو هب هيلع هللا ىلد هللأ 0 دحعس» ىف 0 ةبار ركرف هرذلا مدقق

 لبق, يف 0 سلو ىلع نب نسحلا اهحوزت كب بهذي 01 رام لس اخ لحج 3

 ل ا تل كاف 6 املف اع جرخو اهذحاف امج كن أش لاقف كلذ مالسلا هيلع: نذحلا غابو

 | درل ل6 ل 1 ناك نإ اره ورأت لاف ةنلا لها "باش ديس عا نإ ن.يللا.ةل'لوقتو همدنت
 اممع هللا ىذر سابع نباو رقعج نباو مال_بلا اءملع ني_سلاو نسحلا هقحاف انه انقحلبسف

 تايبالا هذه يسعلا ريم> لود. كلذ ينف ريبزاا لاق اب عجرو نسحلا اهجْزتف

 0 راك قد درطاو + !وملعدق نايبذىف قعدنا

 رارده دولا نفاع لك و « اعد .يدن 9 نيرطاملا

 ا ريسامل مهاتق امو * مباضا وف انه 0

 راهصاو تخا ىنيليضرمهو *  مهفنالارهص مهب شي رق يضر

 ينغملاةشئاعنبأ| نعبويأ يانإ ينندح لاق ةمش نب 07 1 لاق يتلا سنوي نإ ليهوسأ ينريذا

 اهقتاطوا اهتعحام تنس مه او مالاس || أهم اع لعنب نسحلا نع تناك ووظنم تن ةلود نا كمعم نع

 ضع هلاقر 0 0 | تنغق ةحاح اهللاطا مولات تك اهداف كم هم لاو لاح رال تزربو اهعانف 0

 اهوبا امحكتي لف اهمطخ 0 ةرأ 22 ى

 كس وص

 اهاعرشمو اهدهع مداش * اهالتساف ةلوذ وا يفافق



 )١59ا(

 1-1 نان ب روظنم ا 0

 1 ريهز ًاضيأ تدلودقو ةلهر 7-0 كا مشاه تنل مطهف | عفادم ريغ ههوق كيس نإنو نت روظنم ناكو

 1 مف ريب زلا لاق هب همأ 5 لاط نه نا وهو هموق يف فرش *ها فا ع 0 ناكف ةعذح نا

 : يف' :دحو ريب زلا لاق يدعى أن : ةريغه ىف نادحو 4نع هب كك مف هّدبأ ور ىلإ وطلاو يم رأا ان نا

 يو || نسما نى نع ديعس نب د نب دجحأ هنيدحو ةحاط نب دمحم نع دايز ن ” ف هأبأ

 ْ و هامف هأف عج 2 هندأ وف نيس عبرأ ناز نب روظنع مشاه ا مطرف ت تاه الاو ريبزاا نع

 "را هآورام ىلع هيف لاقو هرظّما ام لوطل ىف يهل لاق اروظنم

 ردق ىلع تح وأ روظنم تسوس دع در اون سل ليو 6 تح امو

 ٍُ ردب ىنب دوسأ نااوح را 01 نإ مشابك نوكت أ وحرال يفاو

 : دلاحم ع نعهم نع راكب نإ ريب زاا هضعب و 0 يناكلا نبا ن 2 02122 نع ميطا رك ذو

 ىرلا للاخ نأ ل ذا نب ةحراخ ل ا هاما ناز نب

 ناكو هنع هللا'ىذر تالمجلا ن' رمع ةفالخ ىلا هعم ل مو هل وخو راجلا ديعو اماشه4هل تدلوف

 || تملعاملاقو فرتعاف هيف ىلق امج هلأ أسو الع هللا ىذر رد ل عفر ذرعا 3-

 0 تاك هلعفام مر> 0 هللا نأ 0 : هناا ةقاحلا 3 < رضعلا ة ةاللص برق 2 ل مارح اذه نأ

 : تل كفاك كل الو لاقو هك 5 ها نيبو هدب قرفو 0 ىلذ 3 نيعيرأ ر 5 مف

 : صو كربأ أسما حكن ا هل لاق هنع هللا ىذر تاطخلا نب رنا هر ف يلكلا نبا لاق كقنع

 / أملق يلكلا ا 1 هال ل لع أه> ورش أءممدب فقرفو 5 حاكن اذه ذل 6 ف وأ كما

 0 ايف لاقو اهبلع فسا ا,ةلط

 راو كلم نه 2 ع عنص ام مويلا ىلإا ال الأ

 رجحفلا علطام ىرملا ةنبا يش * اه ا انيفلا تما دو كلا

 0 أهامم ىلع تدب 2 2 0 نإ ةءوس ل تاكا هلردقل

 مظما هلا ازرق كو * اني قره ند يلا رمعل

 روظنا ةفيدح نب نصح 0 ةئدم 6 ل ةيواعم نا كب انام لاقو

 روظن 4 لكلا ناك ت م 86 #7 مهدح عل ءا آلا فااخ م 0

 روذعم زمغلا لوطن ا 3 لاذ »* هسفلل اهزوغت 0

 دل انو ديبع 0 ةدءاط اهحوزت اعإو اذه ف ىاكلا نا ًاطخأ تاتكلا اذه فاؤم ) لاق (
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 كيه سو انياوها ن 0 ناماس #3 أندضا كوفقلا ن0 دق 3 تلق اذا

 اشواق ء يلع و اب ليت 9 .ه> ردعبأ ا هاو ينزاملا ة هشر ل كاوعتسالا ل هشأأ :

> 

 | نم ىودب يعالسأ ىعاش مع ن 0 نب كلام نب نزام نب صوقرح> ىنب 5 هشرذ نب دوءسم

 لح اذ نع نزام ىنب نم اة ومس 0 ينب صوصل |

 لا عدول نع اوان اهموق عجاف ىعانلا ينزاملا ليحا رش نب مام تأ لئحارش تنب |
 هك نار ءانولا منو « تدب ذالجايءاز وللا ي ريانالك

 لاق ادوعسم كلذ غلبو اهموق نه لحر اه طخ ور وبا لاق تايبالا ىتاب رك ذو[

 0 د يدنا للف“ نك ىتشن ال لج اب ابا ْ

 رهو نخل نع نحازر * اعاكا اع 02 0 هل

 ١ هلءاققرو وه 000000000 نم البأ ةشرخ نب دوعسم قرسو ورم وبأ لاقو أ

 9 2 كو لع مث دسا ينب نم اب نك 1 مولع ضرتعاف اهوعيبل ةماعلا اهم اونأف :

 كلذ ىف دوءسملاقف لقع

 سضوداقلا تيفي[ رك وك دي عار 110 و
 ا غأ © ليقع نإ ىتأ

 صالدلاة+اسواوءزفاذا *# بضعل ا" للقعو ,نوصح

 صاخب جراودلا زكولو ه 56 طاامو ظ

 بشعو ءام هيف عضومولا أداف ةماعلا ىلإو هيلطو دوءسم لاقو لاق |

 نيراكم ءاطلل ايف ءامعو # هلل نتا لع يرشاتل الا

 ادا 0 كلا ك1 ناك هرج نيد هد نو الهو
 سماوخو عار هنم ءاملا ىلا *اطقلا بدن اطقلا توص نعمسال هو

 «© ' وص

 اهاكترحمو اهدبع مداَقت * اهالئساف ةلوخراد يف افق

 اهامص ةحطناب تبه اضأ #  هما كندلا حوش لالئعع

 اهاه ىعد الف ائمنعو * اناج ني

 عضوم يف هنعرك ذو دعا هنأ 2 نع دا كيد ءانعلاو ةرازق نم لدرلا ردقلال رفاولا نم هضوى ظ

 يرازفلاهلوديرعشلا اذهو يطسولايرحييفقلطملوالا ليقثلا نمهتشرطو حجسم نبال هنا ردا

 | نب ىعس نبلاله نبليقع نب رباح نب نانس نب ورمع نب رايس نب نابز نب روظنم تنب ةلو> يف

 نافطغ نب ثير نب ضيغب نب نابذ نب ةرازف نب نزام |
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 للا قاخ ينزا اناو مكدلب ىلا تاخد دقف مكمرح ىلع ةرصيلا لهأاب ينورذحالاقف ًادتبا بارشلل
 كفاح و ضرالا ءاراو دك كار خو دودشلملا 2 اما هللا قاخ ينزا هنا ينمي اما زامجاهل لاقف لاق

 نام ىلا هردحاف ٍطو يبأف ردح نملك ا 00 نا ريمالاهلآأسف نيالا

 لبق قثاو 1 كلا ل كوابزلا ةءاشاا 0 هقاتش 2 ةئسن هنع لاتدال كم

 0 :ىنادح هل لاق مث سولحلاب هرماف هيلع لضفتلا ركشو هتوفه نم رذتعاف هيدي نيب ضرالا

 كد كا هل لاقف ةرصنلاب هئادح هيلع داعاوهنم فرظاضرالا يبل تكمان> ىكلاقث, ىذف

 غابف هلا احا موقلات 00 شتت تكا كاض ت1 كم اناو ةقوس تا

 دواعتال كليو هريظنل ريظنلاهلمتحمال اع حزملا نم 0 ا ينييحتف كت 0 اهو هن دا بذغلا كب

 (ىنريخا) كيف ينرضح 5 هءاح هريضح دحا للك سدلف كلذيف كل نذا ناو ةفيلاذ ةحزامت اهدعب

 يف نكي لو ليعمسا نب نود تءمس لاق دمحم نب نوع ينأدح لاق يلوصلا ىحي نإ 3

 يروينطلا ةشيش> ىلإ ءانغ هبحعي ناك فالخو يذا ىلع ربصا الو قثثاولا نم محا 50

 يف هعم اناكف نيّسب هان دق دودسملا ناكو ا كا هنع هغلس ناكف كلذنم دودسملا د>وف

 يريوهو رءشلا ةعقر هلوانف نيتمقرلا نيب طاغف هيلا اهعفدي نأ ديري هل ةحاح يرخاةعقر يفو ةعقر

 انفو اها رتق حالا ةقكرالا]

 نيغلا يف دودسملا ىلإ * كفااألا ىف دوكسمللا ى

 نيسعن الكطاتت * نش هلا لكط

 زرتحاو هذه ذخو ىرذالا تاهف نيتمقرلا يف تطاغ دودسملل لاقف هيف اهءا ما لع ةعقرلا رق رثا

 رصتنملا صلح يف ”ةودسملا تحت لاذ ةاكتح 11 د ) لولا اذه ىلع هدازام هللاو اذه لثم نم

 قع 1 ول امف لق ةلياب هل ضرع ر>از الوهانال ةليل لاق كلذ 7-2 يم رصتنملاهل لاقق ثيدحي

 تلاقو ةح وتفماي م لاقدودسماي نغ دمتعملا يدب نيب اموب ةيروك ذلا تلاقو لاق هلءتح او رصتنلا

 لكل! ىلا لي غو لاق اهم نا 7 هللا كمءطا كيمادقلاق كب ان ةرحش يا ,ذ> ١ فيك ةارمأ هل

 لاقاملكو تملا موفي ملف عمتسم ىلا جاتحا ءانغل دودسملا لاقق تنأ نغت يريشلا ناركيل لاقو هك

 ايف ازيخ لاق هب كن 1 يهتشل "ين ّىأ هللاقم ن 'افيغر هيلعو انيط ناوتلا اا دقو

 عضو امل هنا ءاسلإلا ضع ينادحو ةانحبج لاق يع رقم ىئام بزضق حانلطإا يد ككل كلذ
 يدهافهريغوأ هادح رام هاعدولاق ريثلا نيف زرح اذه 0 هل لاق هيدي نيب نامل خابطلا

 ا ا كلذ دعب هوعدب هيلا ثءبو قفشن دغ نم ناك املف هتليل هط,تراف بهشا ادوذرب هل

 ارو ءاضؤرلا نسَمل و |هوتتباو لأ ست ام ل ا
 ركشأ اذه اروع اذهل نمل ناقاو 'ءدرأاا هضم ترآ دو ارا ل كا

 وص ٠9

 ر'سح دعب رازملاو ايرثلا مجنو # تديذال جاب ءازوط ايري انالك '

 د-سو نيفسلا نصمّش روح * مكنودو الهأ لمحأاي مك 2
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 اززعتم كدا هللاو ينا لاذ ىنعملا اذه يف ه. ه.طاخ هيلا هاو 5 نا لذ د اءلف كلذ هف رعف هيلع

 ار ل لاتقل ناف كءاقل تيحوأ ةيتو كيتو نين هو ا ريما 11000 1[ 0

 ارو 3 لوط ا 0 ةضولأ هع يفو هيلا دع مش 5 نه جرح ع تكا تع 0

 هّدبأ رغل يثلا 0 3 5 ردقلا اذه انواه انركذ اعاو ا,ممضوم اذه سد د

 د دوال زابخأ عج

 دودسملا باري فورعملا عضوملا يف لضفملا برد ةيحان يف هلزنم ناكو دادغب 00
 00000 1 1 كك كاانأو لو !انحتكو نال 24 | ا اةانطحل يرختاو ةللا توت
 اال ال نا كاعد ال اسوتنم رد الا يرختم ناكول لوك نو ند ألا وتفمو رختم درق
 ىجحشا ناكو ةظحجح لاق هداعمو هشاعمو هاندو هئيد سمعا نع هعمس نم تلغشو بالالا ىوذو

 ةقفن ةلقو هراسي عمناكو هبسك ام روبنط نينفلا نمدحأ بستكي ملو ةردان هرذحاو انوص سانلا

 ىل لاق همالغ 0 لاق ةظحج لاق جازهالا اهرثك | ةبيم ةعنص هل تناكو )١( ةيئعلاب ضرق

 جزه اعيجاهو نيتيبلا نيذه عنص دقو

 . 0 تلو ١
 0 أ اط د_صق مذإ * لاحرلا الع سيلا يأر نم

 | مف اولح ا م ءااعسحلا 8 كالو ا واح ني كا دل

 2 ا ---

 دودخلا اش ؛ نيم ك1 84 نظن 0 ذب ججع

 دوك ا ع رع كاتلا لكو

 نذادق قثاولا ناكلاق ةظحجح (ينريخا ١بذك ا هللاو ةظح>لاق جزم نم يدعب تكرت ال هلو

 امون قثاولا ىننت هبعالب دحا نع ةردان دحا درب الا هناسا+

 رظنا ةبامصلا ءام نم رادلا ىلا # ةحاجز ءارو نم ياك تارطن

 ةحاحز ءارو نم ادبأ رظنم تنا لاقف دودسملا هلا ثمرناف ءاساملا يفو هذ له ذيللا ناك دقو

 اود لاق م ضايب هنذيع يف ناكو كلذ نم ق'اولا بضعف نكي ملوأ ةبابص ءام كننع ىف ناك نا

 ردحو هنقو نم ينفذ ةعاسلا نامع ىلا 0 د نيب نم ي>سف 0 ضاعلا لحرب

 اوساح املاف لعفف هيشغيو اموي هدنع مق و ل ةرسدبلا حلا ص ىلا هوماس املف نواك وما هعمو

 ةرسذاح ناعب اهعيدبل ا راش اا 0 0 ا ند آد تاكا لأ 0 2 4 ىلا بد 6 دقللا

 م ىطعا وا ةليعلاب 6 رجاتلا نيعو ايرلا ةئيعااو نيعلاو برملا كاكا ىف لاقو ةلدععم هيلا ىللصت

 كفاقلا ةشلاو
 1 190-2 دع تق ع ع حج ع ا 2 2 2 د هج 2 2 هت جت
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 لمالل غيلبتلاو ةفال آلا نم * ىوحنيمالاناك ام ناماسىوح
 0 كل 3 نب مساقلاك # هنرامإ 4 بصح نب ددماو

 ل 1 نك افوذ ةساللع 3 ان 0 كساب حصان ال تدعصأ

 لج كلا 5 نءكدحارذ لسو #« هفرعت لاملا نإأ كلام تدب لس

 ليكلاودايقالايف بذكتلاىرسأ * مط بونذ ال نم كسوبح يف 5
 للزلا نم 0 يتلا رومالا سق * 2 ىصن رآلا دحر ماب تيوس

 *#  للقلل ميدملا,كماربلا ىلع # اع. هادب تثاع ام لثم مهف ثع

 نمو امهنم ذخاو بيصخلانب دمحاو بهو نب ناماسكنو هنم غلبو هظاغ رعشلاقئاولا ارق املف
 ننف .ينا نب دا لاتف لادا كي يف اراعجف راد فلا ىلا ام

 «سيتم نصانلا د50 2 ناخب ا

 هن نح ةلود ىإ د 5 ٠ فانكلا لا ىرذ
 هتيصم ملك يدك * همه راح نم ىرو

 تايزلا نإل سابعلا نب مهارب | لاقو

 عستم بيريامصو تار ه6 مدور

 عقتيتمرظناف اهمتناو  هسئارف ىلعاثيل د تسر
 عشدناوقأ تضقت دقو * هل كيو هنوق ا ٍ

 مهلا لع ل و تايزلا نباب عاقيالا ىلع قاول ) لم دواد ينأ ْن ا ناك دقو تان كر

 هيف لاَقف

 تاردبيموا تاه نإ فلا نأ نكمل
 تاتشنل .كالملا ل 29 ضاع * تايؤلا كلملا دع نب لع

 تاح وفم ريغ .تادقعم * تاعقوتب نيواودلا يرب

 تانوهدما تا ( 1١ 8 كالا قر هع
 تارداب كول عيب دعإو #«تارفلايففواعلاب وك ردعب

 تاداسلا د.سنءابي نوره *تافصلا نع لج نم ناحت

 تافكلا مدع كلا وكشنا 8 تال ورم رومالاى را امأ

 حرطفبتاك انلقبام رعشلا 0 قدص دقا لاقو تايزلا نبا ىلع ضبقلاب قا ولا موف تايبأ يو

 تايزاا نبا لثما قئاوال لاقف داود 5 ةوادع ىلع نيعم:# اناكو مهاربا نإ قحسا ىلع هسفن

 هوناحأام تددلا ةحو لاش 00 اف كل ينج امو اذهب لعفي هاف كرال) تفحم عم

 موت ن ا نثهماقم ن كومو هعاج هلاك كلا 1 0 1 ل 0 نا كلل ىغعبش الاف دعلو هسذ اذهف

 1 ف حاَتيا ف رو يف لاَ مك هاشغي ناكف داود 1 ناد" اعردص 2 هل عج ا هدنق قر اه خشم اك

 ةالام كيربزولا ولانظي ناد 7 الاف اعاد 6-2 وهو 0 ا نيدو ةنب اذه نا هباكا ضع هل
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 01 يدا اعدف + ام ملع ينيد ناناسنا سانلا نم * ينعأ توصلا اذه ينغ هنا بهو نب ناماسو ا

 000270 ل ل نع نين ولا ريمأاب لس لاق 0 "1 دما للقمح |
 ىلع مقو هنإ يللاق لاقىنع ناذالا ن 8 هفرءتءاعإ كلا 'ىويونيتءلا نيذهب لمي كيلا رظن دقو[

 لثع قر اك ناكف 0 عاقيبالا ديرب 1 رانيد ىناسهو نب ناماسو تبيصخلا 5 دج عاطقإ | ْ

 | ىحب نب كا قف اولا 3م مقوأ م هايس 3 يناقيال هللاو هللاو ينثدص لاق نشبلا 00 ا

 لد بيبدجلا نب دمحأ ىلا قئاولا ر اظن لاق نوره نب نوديم ىنثدح لاق ىلوصلا ا

| 

 « ناقرغ امهانانا نينيعب © اهدالب مار تنا 3 كا ل ْ

 نالمطلاب كنع كل دقأ * يتب اص لاق يان .ع تقرو غا اذا ٍ

 مازح نب ةورعل « اهدالب مار 00 لك يفأ 7” لاء انه نأ اضنا يور دقو |

 ينارذ مث ءاحورلا رضاح ىلا « امكف هللا كراب يتالسمحاف الأ ١

 لاق 0 ناماس يف :دح لاق يسقلا ديعس وبأ 0 لاق عكو فاخ نب دهم« ينرخأ» ٍ

 نم هلتاقف لاق تيللا لو 2 فاطن 0 ورع يارا ندا 050 كاكا ىلامل ةجحراخ ىف |

 لوقأ يذلا نأ لق ت تأ

 *«*  ناقرغ اهانإ نيئعب * اهدالب مار تا يفأ

 قارذ من ”ءانورلا رضاح ىلإ + كف : هللا كرا ينالمحاق الأ

 بيصخلا نا دخلا 0 قئاولا جاه ىذلا نا لاقيو فرح الو ال لا يندز تاقف

 ظ

 ىلاو امهق 20 . امأ يبياخ »* 0 راشأو نيئيلا 1 »2# اءماع 0 ناناسإ سا | ند *

 ا انأو ورم ما لاو تيصخلا نب. دحأ هللانإ لاق بهو نب نامانس اذه ٠ غاب املف بيصحلا نب 1

 اييكت يف 2 ناك تايّرلا كلملا دنع ن د_#ع نإ لق دقو مايا دعل أ. منو لاو ىرخالا

 ا ودل ونار مانا ةفالخللا تناك لاق يدنكلا دمم نب نوع انثدح لاق حي نب دم « انتل

 د.ع نبد#م ريزولا لمعف ييصخلا نب أ هرناكو سأ انشأ ىلعو 52 نا ه5 لعو خاتيا |

 راك لهأ ض دل اع لع قاارإ لإ العار ةديصق كلملا

 كولا كنا نع 00 3 كَ كالمالاو فئالخلا نبي

 لهو ندهو فوذخ ند 0 هيف 1 نعكاننعتدقفر ١ تر د

* 

# 

 ليتم لح يف بطاح مهلكو * امم داسلا نلخا شل | تك 7

 ليج نمولهمن٠ضرالاقراشم * هتحار تكلم كف ا داع

 000 تار طلال د طا لأ ع ندع رن نار دكعلاف لا ةتكلم
 ل ها هياكل ف
 لفقلاو نيزاغلاو ماشلا ةفالخ #*

 لا الا. دارااع
 كودلل مسقلا نامز ديشرلا ونبا «

 كم هدوحو اهاودح دق هفاللؤ

 هتحار تكلم ىذلا سيصخلا ناو

 ارح دق ماشلا رو 2: لبق
 مهني تءسق يذلا يف مه 3



 ش ا

 2 رم سعم ل 5

 ناض لوطو 0 مس هب »2 ادب ذأ ىف نه زدعلا ماب هاللس

 نان انواع : ندم ام>ر نو * ةلص ضن يدمادعإ انداز ق

 نابص نسحب انظف يوه * اننب

 نادي 0 رغ نم نادي © ىدلا ىكام هللاؤ الار ]12

 #« ناناتعم نيدلاب 15 <« تاناذا ءالتعا نيكلاه ىل الو

 1 00 ناكو بمكب ني.تمه اوناكو ربا مهاربخاف اتوا ءاج يت>هلحر عضوو لجرلا لزنو لاق

 ءودتج وف اك | الر نأ دبا نع واو لجرلا اومركاف مه ركعاَو مهفرظا

 520 توببلا دنع اوعمتجا دق ساناا اذا مهلها ءام ةيحان نارك ا و هب اولبقاف مآشلاب

 لحر لاقؤ وبأن م مالغاي كو تح هل لاقف ءاملا ةيحاب ىف مل ما هم زك اريغص هل اذب كرت

 / لاق يتلاخ ىلع اوءءّتجا لاق رمشلاب هبلق سحاو سانلا عمتجا دق 'ىش قار لاق سمك هل لاقي

 مأش لا وهو تك لاقو لاق أه ربق ءا نفدف هلاك م تامه دور رفضوا تنام لاق امصقامو

 نزاع ريع ند باش عام دل نأ ةلاكطاع اع

 ا 0 - 2 لال
 نايلب !ارهاظ الطم نطلخحو * اًيولق عد ري 5 -

 ناحل نمعلا 2 نارحدبا © اا م يح قب

 نار 6 يادعا ترد رع 2 ةيلط رعاألا 0 #

 نا رحشب يناموبو رصع # ةميقم تأ رمعلا مانا ولف

 *« ناتفتلم ناكام ىلع اناذ *

 .عاب يف نن

 م66 ءانغلا نم ربخلا اذه ىفام ةبسن عم
 دش ماي حل سس

 ب
 » ينام صو قل ع امر 5 1 نت اه ماعىف د ناناجلا ساتان

 | فدان الف,عردالا نكاعاو # ا ور<+ ما اما ىل ياخ

 | ةماكس ب لضفملا يورو 4 2و را ا ريدا اذو قام ىلع ردا ا وعلا ن 0 صو سك

 : | ىلدوملا م مارال .ءانغلاو يمع ا .مدلا نى اه ريغ عم نينا يدع هاط يبأ 0س بلاط 3

 550 ١١] كل 0 ا ل ذ يلطسولاب لمر فيفح

 : ٍش ءانعلا | ايف نيدلا نسبلا ل ةنيمدلا نءال اهاياور رهاط يبأ ناو ها لل لضفملا

 يناضق دل ا و نايلم تزن امملع ع ينيدناناسناسانلا ن ||[

 ينال الف يذردتالا نع امأو »* 1 ورم 1 4 1

 قايلخ دق نسحلاو امملدب * يننافصني ام نامالط ناعونم

 2 نور سلا ىداحلا ََّك ىناغالا 5
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 ير تت يي آآ27

 | يدملا درزن نط# ني حار نع لد “نا بوب 9 ندللا 1 لق ردا لاق تارفلا نب حابصلا

 يب تاذاع الفن هيلا سانلا ب 00 2 هل لاقي سبق 00 3 رن لإ
 احا تلاق كنه ندح 00 0 1 < مأي لاقف اهباين ةعشاو يعو اهلا لظف

 نك 0 كيلا ج ا 000 0 ان ذا بحأ ىتاف لاق 2 000

 .اهلهأ 7 تحار يد اهرظتما و اعةشع اهلا راغن املف اعءاحف املا ا اءذف رتسلا ءارو نو

 و هك كلل عقو دقو الإ "ين ٍ تدحوام لا اا ملا يكشف اهضرتعاف

 ا ا 3 م نكي لاح 6 9 5 10 اهو ورك 0 0 5 ةرده 0 هلم

 ظ دك لاك تسد نا

 ٌْ رطب الج مالعأ ن ه ميشلا ىلا * ىوطاجعال نم تنام لك يفأ

 ظ رزاختم | 1 5م و رزذ> ذل د ئ و ءاك || ل وك نك ءاشمعل

 ٌْ ردايتماهعمد ن 2 و يرح * ىلا تاقلكا 0 ب 0

 | 0 2 1 وشكالا 00 2 لا 7 3-0 0 8 كفل ع ضئرا 35

 0 43 3 زج < كاد ديار 0 اعلا ةهفازكإ كاعل 2 5 1 || 5 : 3 هنع و اورف لاق

 .؛ 1 نأ ِ 0 3 تلاعحا هعلا وم ما تق رعق هب 1 اذه 00 هش ءال هاب تدا ال 1 دف

 تلاع مآشلاب ياعا ن ع هسور لاو رعشلا |ذه تدور 5 ناكل 518 /| 0 3 ل لاق

 كيازست كلذب اموخا فرع يت حربتال هياع تدءسقاف 3 هنا تمس لاق 3 أميرد وأ

 تلاقف الم | هناؤ را 0 ١ رعش هل يور ال يناو لعفا لاق اًكتيلع تءعنا دقو مدو ني

 لوشن ةئقود لاق ملا 2 هللأب كلاس

 كانوا تل اة 6 دامو قإ دصالاءوس فخ الأ

 ينالتالف ىرخالا نعاماو * اممشاور هرم 1 امأ 10

 نارحت مب نيناسنا سالى د كك را و ا ردم انياب

 0 نيح شاول ىَدَعلَو دبع ىلا ند 4 2 ةاقآدكد 1

 ناتفثلا قطن تجمعت أذا » انروودض ُّى اع انافرط ثدحن

 * نالت نحت وأ ايام ىلع #
 ناترام لم 0 لح ين د

 ينايضق دقل اءاش وا نايام « اميلعىد ناناسنإ سانلانم

 ا 471 و رس و سوس سس و وجب
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 ُ: 5 عملا انا راجلا 1 2 1

 1 تدك اذه نإ ي رءحل لاق 5 كليديذضف لاق رم :لا لهر فينذ قر ١1 :ةلاو يربيحالل ر ميكا

 راما 0 م6 تا ص كن ص لن ناب كاع ناك دكا ل امو ريال 2 دقلو ا ظ

 ْش لاق ناد ك2 لاق ق راخي كب نود لاق ةمادقن رفءح (ىنريذا تأ سم تواصلا دك 0

1 
 ا ةعاس انيلع طن ُ هعم لذ دف تأ ”و5 0 2 لا 0 يعرملا مداخل هءاحف اموب نومأملا دنع نك

 | تملسف تولايفامدج وف اهاظحما ت 5 ةيراح ىلا ةعاسلا تلخد انل لاق فرد هئيعو دواعو

 نحلل ناده تاقف امء.صأب ءاعا الا مالا دار عطق ل مف أماع ْ

 بضخملا نائيلاب يمواف امالس « هئيبدنع قطن مل نم ىلع مالس

 اكمل ماهتسملا دهح كلذو * اكلايوسهل اعيدوتتءطسا ا

 0 نيسحلا 1100 . الإ طق ءائغلا كلذ يفداعتسا ا تاعفف قراخماي امف نغ لاق مل

 ا أءضق املؤ قراخم 02 لدر 2 لاق 5 : لود لاق ءالا» || ينأ نإ 1 ينادح لاو ةزاحا ىك وكلا |

 هانغف اود يف د ىت“ي هقيرط ضب 0 كلنا

 ْ نو.ع قارفلا تاعورل تضافؤ #* لا ظ

 | لوأ*يف قرامم وتو هل يح تيعو دقاينا كاذمشأ يتا مولا كفو 1ك ىلا هب ل را ن
 ! ا ناك هنأ هناقو بدس 0 ند نا ل قلاولا هفاللؤ دا ١ لدو لك 00

 مرو ن. هتلتقف ةدراب ةيطبنق |

 كس وح

 ران ءاللم .همالعأ نب مثلا للا + يوولا ريغ ند ا 0 ل كيف

 رزاخعتم اهف اطوا رزذ> ا * 5 ءاكلاا لوط ا ءاشيوعل

 ْ ا اذه ف ]5 تاق رك ل هتلع ند ربع 3 كش 0 نه ةيقيلا ريغلا لب وطلا نه هضو ع

 # ران هر هل 1

 ز>ارلا لاق موميعا قيضا رز ىهس هنمو م نيعلا قيد رزلاو

 : سانلا نهو يلع ولا انوا له مهاربال ءانغلاو ليلا بقلنو 7 هل لاش نق ند لدحرل كلا

 1 1 ا 4 2 5 1 : “م

 اضياندالانا لاشو ءاللم ناكهةم لعحو ةمرلا يد نما همني و لحرلا اذه ريغل ندع يور ند

 الواانرك ذام حيحصلاو اهريغ ىلا بسن دقو كدا

 | مد هبسأو يسيقلا لبخلا رابخأ لع-
1 
 ِْ ن ىلع ينادح 4ع ةزاحاي جاهم رمل نإ 00 ام ف ارولا كفلس ينأ نب هللا دبع لاق |



 (١هم)
 7 ست ار يي يبي يي

 نب ىدع لاقث 3 هف.اذ 0 . ا مدق ال قراذم كا بهو دق مهتم ءلا نكو ( لاق ) |

 كلذ يف بنيز

 000 # هزاون | 0 ريغ راداي

 زارع ةلدي كاش اد دن# انج ايبا ا انأ نع ال

 هل فلا ىتلا نأ دعا يو ديل لو رك نندح لاقإ ىلا انو نإ لعامسا (ينريخأ)
 ةيراح يوهم قراخم ناك الاق حابر نب مهارإ ب نا يف واد> نيسحلا نب هللا دبع طخ تدحو

 ٌْ رورملا نم ةلنديمو ا كلذ اهغأب 0-0 مء> مأ 0 كلذ رس ا |[ لاه رفعح مال

 ا وا مظفو ةءح ما غلا عاد لو ربا نأ 25 املؤ هرب> ىف ”«كوصللا (لاق) 66 ام ناك ا | 1

 ظ زاد نمفرسهنادقولالز يف هليل تب د 17 انيق كلدب هعرذ قاضوا مالا ٍ اعمطو 0 1

 26 0 را اف أمق و صه زب عمشلا 0 0 اهرا 35 يد دا 5 ذأ هل>د ىلع بارسدمل ) رفع> ءأو نومأللا

 ظ يفت عقدا 0

 , كسوض
 رادلاىلا دعل نمهرظنا فود *# مهراد كا ير يل وعن؟ نإ

 اء ند ىحلاب امو 24 0 »4 اع تف ع يت> ترهش ي وطاامس

 يرامضاب ىع 0 اذا 0 ءنم ىلع نورد ال

 : هودرهللأو قرا رعد مم 1 0 اب لفرز م قرا ا ل لا نب ساسال ر كرجل

 أمف ةيليصو ي- 7 رعح م ا هل تاع دءصف دوءصلاب مدخل | ءسعأو مدقق مدق :ةحاللع او>اصق

 ىنغام كو ناكف ىنغف هيلع نبرض نيئغف ىر اوما تعا هيلع تعلذو برسف د
> 

 تس ومع

 نما «فرصالو لخاىان #* ةريش اهادو» 6 ا

 نرد مها لد مق تتر ناو #3 انعم هلال احلق ا ناق

 نسحلاب سلط راح ا ا ينيعيف هللا نس> دق

 نعهتباحا اعاو هئياس اهنا يا ا 22 كلا لاق لهر قر ءانغلاو الا نإ س]أمعال ندا

 ندي لفشل قف دل باقلل لغشلاو # انب 5 6 لغشلاب ع

 01 لع امحالاف و امعتصامت حلمأب 2 تلاقو تكححذف اهش يف اب هتيطاخ اممأ رفءعح مأ تنطفف

 نوما نا هينا َنَع قراخ نإ لوره ينندح تاز 1 نوره لاقو هل مهوو 0 قا

 ا هةوعص توص ا 10 مدق ال هلأس



 /اه١ (

 | فاد 0 لاق 50 سك

 3 000 1 ثاح وهو نذأف يد_ءهل قراذم 00 ُ 0 0 ا اذ كدا 000 تقو

 و هللا دع” هللادع لدا لاق يم ( ينب>أ ) ايف تق 0 نا ةلجد نأ هللاو تينمتف
 ي

 || ىهمزليو نيندؤملا يف لم نأ هب أن قراخم 9 مصتعملا بضع اق ىلإ ند لاذ: نود نأ |
 || فقي ثيح رتلا ىلا وه لخدف رصملا تنذاو برشي مه 2 06 لوما كلذ ل

 ! ةالصلا هاكر .و هللا ةمحرو نينمؤملا ماا كباع مالسلا لاقو هدهج هنود عفر مث م مالا قدر ْ

 ( لاقو ا: ءاع لبقأ مل ىلإ هولخ دأ د "مر 2 0 ,ح ىح ىف هللا كح رب ' ا

 ]| نيب ضرالا لف هلا 0 وهل سمو هيلع بضغي ان كري آل ناطشا] انه طق اذكه 2 معمس |

 ' تد>وو هتددرم ىلاهداع 0 0 راضحاب ع امانقف هدب هاطع 1 هلا مصتمملا هاعدق هيد ٍ

 ١ نيب اموب ةيولع ىنغ لاق ليءمسأ نب نود هدح نع يعاسلا د# نب ىلع نع بتكلا ضع يف

 0 قحسا يدب
 ماغلا ءاقثاو يداعالا فو>و 8 ىذالا سل 1 ْ
 6 11 6-52 00 هل لاذ :

 ىلا هللاو يب لاق اذه فرعا ذأ دير لان يل اذه كلو عم 8 راع ينمي يحاص نم نآلا انا ْ

 ! لاقوةيولع رحضق كنود ةزا 15 ا 2 اع كلك 0 اذا لاقف ةءاحلا مظعا ردا

 ك.ضغو كاضر نم فأ قحسال |

 1-3 توصلا اده 2 1-0

 © وص

 ملاقلاء اقتاو ىداعالا فو>و * يذالا نم كيلع اقافشا كترغ

 ١ نا ذاتسا اي ةيولع هل لاقف ا امالث هداعتساو تذسح

 ا

 مار يهو اهلفط نع ةيلادكح # هن.ءاعت ول رحطلا كاذو يفاو ْ

 ما لاقو ورم نع 2 00 ليت ةيولعل ءان لاو يدل ءشلا

 1 لاح را هيدا لارا ذا 1 دل نئاتلا قر ك1, اوك احر ةنولاك كراك ئعرألا بوقعي ونا[

 ل مال ةيوارو ةباسن ةماللغ ىلكلا نب مانعه "ناك رالا ىلع ضاس | بر 12 |
 0 بحاص اين اق رح مثيلا نب ىلع ناكو صادرلا بوذي م باذ ىدع نب مهلا يارآ .

 ' صاصرلا بوذي اك باذ يضلا ى-وم ىأر اذاف ىعاش الو برام لفحال مالك لك لع ل1

 00 ا 2 دوو ةعاصو ةياردو ةياكحو ةايور ءانفلا يف سانلا دحاو ةيولع ناكو [إ

 نع بناكلازيزع ا 0 كَ 2 رانا ىلع صا ص رلا بودي م باذ اقرا ا اذاؤ قاخ :

 0 0 مف ل >> يلا 4. د ىفجش رفح م ال ا 00 لاق هيذأ 3 رد 1 :



11 
 يي(...« للا

8 : 
 | ا
0 
 ' بملأ ت 00 هللأو يناكف هأئمف 5 21 هح وتب مف اع ِء 0 ل اهدوح 5 ةبرأ الا تديد دبقلو |

 ا كءلع نم اذه ا كل لوقأ ؟ هل كاقن عد 0 دنع |

 2 انعم ىلريصإ نيم ا 0 الأ لاف ا م كيش لخ 6 رباكت ا 0 ا

| 
 انتر قدمو هانإ مهءلملو سانال هروظت كش هنم كل تررعس 1 كلذ دا تنام 57 |

 ' ناوهفباوصلاو اطخلا ناد قرت ام هللأو هن 10 اف رذش و هب بحت : تنأو اذه قا بشرنا 4

 هل الاو نيم حلاو 3 3 أ ناف ل 3 2 4 ل نثالث 3 اع تقلا 3 آلا 0 ا

 , هل لاقف هب كللقت دأالا ام اذه امو لاق ك.دب نيب دم ياسو نادل "11 لاق 001 كلا ا

 ْ يل هام و ىد حد 1 ل اييصلاب اذه لعش اغا لاو 1 تالاس 6 تح ام 0 3 5 1

 كا رده امو 0 نبال هنا لوقلا اذه عم 06 , كالعل ننئم“ ومار ا دخلا ْ

 : لوش وهو كدعضطا لع لعحف يش اك يف سانلا 2 اريثك م دقتيل هنأو ي ربع نه لو نأ 0 |

 7 7 ٍ - 20 م ش 2000 د1 هدو د نعل

 م7 تاوصرالا هدهةبسأ 0-1 ا

 سم ر يو ا

 : 0 اذا 0 »2 ا ةلقم 016 نسحاب

 ا يناثلاو كنااثلا ف 2 ع هقو ور< نع يلعس وا كو ََ فل 0-2 دعما ا لاو 1 ا 1

 ْ يناثلا ٌّء 000 نع يلع ولا كو ليم مهاربالو قحمعا نع 0 42 ف ةيامسلاب ل لوا 0 2

 ا ا ىطسولاب لهر هيف سر وطل شدح نعو ليك ف.فخ هيف مك مكح كاع يفو كلاثلاو 1

 1 ليش يان كيعم نُ 3 اضرا آ

 0001512 0 يا و ماعلا كولطلا ل دس راذا ا

 مهارباو: يءاشولاو ورمع نع يطسولاب لوا ليقث راجنلا افقل ءانغلا ً
 1 ههعص

 ةةتتحشس وم :

 * نك رلا لك ع هلو *! ندلا هل ترحخ داو آل

 نر مها 0 2م 2 ا حتت انت تلو

 | نكتفم 2 كا نأ 2# قرش ةضنإو كاش 0

 ناملسأ دا اطشا ( 0-5 قحسا نع رصنبلا ىرجم يف رولا قالطاب لمر حيرس نال ءانغلا



 هة١ (

 نع يطسولا يرجي يف ةبايسلاا لمر فيفخ ضيرغال ءانغلاو ةعيبر يأ نب رمعل لاق: اهف رعشلا ١

 ظ جره ماج نإال هيفو يناع هلصأو قحسا |

 ع 'ذم تنكامو أ امد ىتلخ و * ىنتءاظ ا. رذملا ىلا كوع

 ان كا 0 مزون * ةتملط اب رامإ !ءرمأ قنيع ْ

 © نع يطسولاب لمر فيفخ كالامل ءانغلاو صوحالل رعشلا ْ

 مهولانانالا د> وب لهو ينم * اهو يراتلاق م يلوش ملا ْ

 ظ مد ريغ يلتت نم نيديرت اذام « قلتاقتلق نإال نإ من يلوق ا
 (ةواموأ ينادح و نوره لاق رعشلا نال يلا عقي لو ورم نع رصنبلاب لمر فيفخ طايسا ءانفلا |

 ٌْ او هيف نس> اف ابوص ةيولع ىذث سل<# يف نيعمت<ي 0 ةيولع ترضضح لاق ىلهايلا

 0151 لع قرا انقل قر دع لع كاف سا 2 نر كر ل
 ١ ا هللاو باغو ان تر لق ضار نإ الا اا هاكنم 8 يد ف و ل 2

 ظ ولع. ىف كن 0 قرا 2 اءلف همد راطو عقتما دقو ةيواع نول ىلا ترظنو انلوةع 1 ٍْ ا 1

 ْ نا هساوسو نر تاياثلا.ت .ادحأ عطق حاص اذا قرادجم ناكلو لاك لموت هرقل ينغ الو لفات ٍ

 يفاعد فراك يل لاق لاق 1 كب داع م لاق مهار . 6 ليفمسا 6 ا وهو يلدوملا 1

 أ
 لفةدع ا هتيلغف قراخاي يف :غ لاذ يدوملا 0 1 ![ةدعو هم 1ع تلح لف عولخلا دم اموب 1

 0 ىننغلاقف ا هللاو ال تاقنو اطايز دزه نيدال كا دقل# ىناغت داعمدلك اذه لاقو اهل برطي

 : هللا واذ ت اةفندنلاهتر يذلاوالين 2غ لاق هحجأال هللاو ال تا: #اىدلا كلالطأ يد ْ

 ١ لإ مهارب | هل لاف اد مه 0 "او كارضأ ةيالاع نع تالا كلو لاقو بضخ هتسحأ الو ْ

 ا هللاو داو تالقف ءانأا هملغإ تاوط ف هقباطي وهو دمّتعا هيلعو هذان ا هسذام يدهملا

 ُ بصا نمههب 1 مهاربا هلأ لاَعو ا 1 هللاو دقق 2 اود اق لاق هن :هلعل ا 6 4 ىنيطمرام قدص

 : كملعي ناك ينع هب || بهذا نكلو د 2 5 1 0 توص كلام 4 هلعإ يح تاذعلا ا ىلع

 ا قدسإ ىلا ا كملع يح هس 00 طاودلا ىدصق "الا وا لع نأ تاوضالا ةياللكأأ هده

 1 1 0 نيتاماوملا ريمأ كرصأ, تاقف هيلع تا قأ مث اركش 3 "اس تولشو هرمأ ريغب تسلحف

 ىدح 7 الأ هب را ف 0 لاَقؤ هب قا 8 كيف ا 0 تاّقف 1 لاق 5 01

 كرا يناف لاق نينم'ولا ل هن هك سعأ ام يف ل 2 م ديالف عاف كايا ىلا نهو د تك

 أ لمجوتنالثلا تاوصالا تذذأ يتح ىنحراطت تلمجو تءاجف اهوناه هنسحت ةنالف نكلو هنسحأ
 اك لآ تدق تارضالا ت3 ىن>راطت هديراحو ينوريل ه.ححجم ال ذكموي ءاحن لك

 إ هللاو نكس لوش ىدوملا كا م مارا لد طق اهايآ هترنغف قدعإ ردح و ريدا هنريخأو

 | هناسدةسا 2 ميعاربا الو وطه نامل و 0 هللاو ل قدحسا لاق تعرف املف هللاو ندا



 فاينل

 ةروقعم ل اند 1 خاب .طال لق م نأ ضع | لاَوو كلذ لعءهبام ارب ا كو مدن ىلع ه
0 

 لا 0 كلذل هتها 0 هيهذع نانلا ف 0 لك ىل لاقف ا ةعاسلا

 كلاخ اب قىدتعاهرذقو هللا و ىلع امصغن ف لاقمث هذ عفر ةراضفلا ىف رن ت تاخدأ نس كك 1 ْ:

 0 يدل ملا كول 06 ةعلشا ىلع ليسإ اهكدوو ير>ح> ىف ص اذاف ة. فر ةعصقلا سفر مت اهف كك

 ١
 0200 0 0 تدعو يبان تربعو نكرم كا تعا و اع كارم ا( ناذإ ءه تحقق /

 8 عفتسا موجرخي لف امم م كلذ جار للا ف اودهشل قداح عئاص لك ل تءمح 0 لأ تدح 3 !

 سلا 3 0 نوعا ياعد 3 هنانرعض كالذ دعب نهدذلا 2 هذ تدخاف اما :

 كليو ىلا كل ىللاةف يللا لكذف كاك لاَ ناد احدو نافف دكر املع كا هيد نانو سلاح

 ىنغل اقراخاب 3 لاقو ساحو ةيولع اعدو دينا ع قولا ل 2526 1 تدسادف يندعاسف

1 

 ال 227 اهواز ىلحاو ده يملطا الأ ندا نعل كوتا

 ولعلك ليقام أداه ينغل اذكءا هللا كدق لاقم يهجو يف سعف هتدنغف هنغلاق يد.ساب 8 تاقف

 ا 5 1 3 يفإ راقام هللا وذ هانغف هنغلاق يديساب 3 لاق هينغتا لاقف

 مث رد الا 00 رط رلك عم 4 طعما لاطر ا ةناللع هم ءاع - رمش و ان 5 مرد ا هرم |

 "ا تدني نم لفانق وكلن لف برشا مطق دازأ اذا ناكوناع قرب لاقو.هميسإب افذح |

 تاقفيندعاسف كلب , وىلاعت يىللاقف كاتعلك ١  ةلدعإ عضوملا كلذ يف سلاح وهوهيلات 5 ا

 ل 2 نأ تدر ايننكلوشاوالم 8 طلاىلع الا. /يناراكل و لاق مث 6 تا أدق 5 امزالىل قالط || | ١

 تلقف نامالا ىلع لكذ 3 آلا كامتف لق 1 تاق تمهف اباك اوت 3 أهدم محل يغبش ذل ةدادلاا نأ

 | يلرما مث برغتسا تح كدعضف بير 5 نم ةبوقعلا قحتساو انآ كاسات عاضأ ن هلوأ اذا نوكأ ]

 ديلا سوو ت كايت ماعطلإ كانه توبا و هيا 2 00 ا يف ر>ح> ىلا تدصمو نا 0

 2 اح ا هلف يل ْ

 ليقا مئاذكه 1 2 هللا كد لاقو 0 ههحو ىف سدعف هانغف لاو كيد 3 لاقف |[

 م مفريو هنولع نم ىف دقتشل نا.ةار كن تملعو يدساب 3 تاقف قراخاب 51 لاق لعاأ

 لامعفو قرد فال ةرمشعلا 0 سا الطر برشو برطف هتدنغف هيف باعي اع ةيولع يأ ام الاو

 ةقياخ ةكاؤ٠» كلذ دعب 00 امو انفرصناف فارصأ الاب ره مث هب لعف 6تازر م ثالث كلذأ

 اذه انفو هل ِ

 م7 ءانفلا نم نر اذه قام ةمسل 1-0

 ه0
 تسصسسا ومح

 ادد ةيدرولاو دزطأ ربذعو * هفطش ناحرلا قرو تانقتسا

 لل ل 6 و كلا مو * ةيراخ ىلا يف ىقرعت تسلا



 (أؤة8)

 || يدي نيب نوعاستي رودلاوروصقلا نو يف ةل> ديبناح نم جرسلاو عمشلا تيأرو هنو ةقر ن*
 راج انك لاق ليئزأ ا يميعلاهللا دنع نب دم ينئدحلاق ىلوصلا ( ينادح).انغنوم.تسب اهلها |

 ا ايو هيحم ناكو يبارعالا نبا مزاي ناك نإ دعس ذو نن' ا ذا ينارعالا نبا

 | هل بهوذ ديشرلا ينب ضعب دنع قران. مم تنك لاق هنا اهن ا ردتعاف' يع ك رخاامهل لاقث

 (| هل لاقو هنم بحيو اسال نامل نا تن نك كل ,هرد فلا ةنامأ

 : ْ ففاحالا نبا: سانا ردشن هانغ لاق هانغا *ىث يأ ١
 .«© ١ وص

 نط نر هرم م 2

 1 ىعا سلا ىف يطظحمب مداب#تاع مون 20 /

 || ىف قراخم نحل حيلم بي رق مالك للاو اذه ركل وها يارد |! ءالا ام يناععالا نبا لاقف

 بج و

 نبور# نَء ىطسول اب ليش يبان ىلدوللا م فارال امو ةهيونص عماج ند ا ليف 2 م نده

 : لاق هاظحح رفع> 6 01 (ينريذا ( اير وذام انا ىدهملا نا مهار .ال اءيف ا 1 ذو ةنا

 1 ديفا ا: 06 1 0 ينأ ة ه 0 امون هلراخ تع ع لاق 5 نب مها 0 8 ناد ةيه 0

 نأ تفر ترهذ يش يأ 0 تقرع لو الا ل|ن53 ككتشماو يما اهأ لاق م اهسشت تعطق يت 2

 ْ 0 هقاح رام اق يدوعت نأ كابا 6 < كاباف لاق قديس 3 تاق هديازب ف فراخ

 دا 0 1 كلذيف هقحعأبب الو س1 ان ةشو هنودو ل

 كلا اذه 0 نيد رعّدن 0 ا "لاو هقدعأب و حطت فاو كلبف نال انه ُّق هَ هيشإ نا كرع

 ٍآ دع وبأ ىلا ىنتدح لاق يءاسدلا رمكن نب دمت نب ىلع ينثدح لاق يم ( ينربخأ ) اذه كنقو

 | انيدبأ اندسوت ومانق ماقف اهيمح ان 0 ناك 1 تاذ مصتمملا يدي نيب انك لاق هسا نعهللا

 دقق را اذاف نا. اغأا نع لأ أ ان ردا. :5 هحاص ائعوسو را افحاصفدتا مث انمضا وم ىفانعيو

 | هيريخاف م هتعملا ىلا تدعو 2 .2نآع املأهن قالت ينغي عفدأو ءاوطا مسني 00 هللا ىلا جرد انايف هشا

3 

 يمسمم ل تصخشسلا تمس عسمللا تيسصما مك يسم مسا  رييسسبسلا ايصال. تيسسصما ل ل هيض تصح ستم

 ا ىللقف ةعايطا ريغ 2 لضف مث ١ سياف هي 3 اعا وعم م لو 6 اغلاو طم هناا ىلع 2 فراخ تب

 | بتاكلا نسما ن بدم ردو رسل لا 0 كار ساج مثرذع كتل رذءنودمج 1

 نينم وما ١" لاقذ قراخمو ىديهملانب مهاربا نع قدما ل نرد 0 عرش نانا

 ا ةقالص هللا اقف مها ربا لضف هيوص لضفو ةعرطل قراخ ينغتاذا واق راخم لضف هما ءل مهاربأ ينذ :اذأ

 ٍإ اموب نيمالا 7-5 يفاعد لاق هربا نعءقراخي نذنو رهىنثدح تايزلا كا نوره فانك نم 0

 اددحلا 0 ا و دزطا 0 * هفطش 0 هسا

 دكا تعمم ١ ةممشم ا سم ١ امم

 ٍْ هيح ىلع علذ و راشد فل 0 1 لاطر ا 3 5 0 رط برطف ءابإ هع ا

 تسل املف بهذلا ا 0 رصيبلا ع داكن | اثم ةمامعو اباثف ةءاردو 4.هدمهياع تناك 'يذو ا

 م 1 ا أ 2 ثيل 0



00 

 ادحأ هلق بح كلدأ ناك نا #* يكل يفو-يبىذلا نك ال

 حايصلاتدواع نايل و فرصتاف دواعت نأ كللوو 50 لاقو الط رهاقسو ىقراذع» هابأو انف

 يف رضنا اه لاق هنريض>اف هاه لاق و ا ىفو يفها هللا ةنال: نيعلا دواع دق يديساي خرصت ||

 ام قراخع» هل لاقف تفرصأاو هت 01 ةلكا هموت مهب هيعدقداعو فاح فرصنأ اك ايه نأفا كما ْ

 ينفختساف كتعنص ن ' اي تسمي ووو ظر ناجحا ين يديساب كف رع دق لاك اش ا كيفي

 لاةرح انو لكرة د٠" يا تفلح هل. برطلا |
 ىداقر ما يفأو * يداعب ىلا ل

 داد> فا. ا نيش زا لف تلا اعر

 يدادول الأ تكدنلا ١ يدو فز 5 لق

 نيسمح برضف هبرضب مأو حطبف هبرماف اهب'يجحخ عراقم مالغابدلاق مث الطر هاقسو هاا هانفف لاق ١
 كب اد اذهناكالاو ادبأينركذت الكنا قالاطلاب فاحأ هل لاق مث هملكت الف ثيغتسي وهو ةعرقم أ
| 
 هةمح نمانم وهيه كحضن انادحف هادا نعجرخأف 0 ىلع انالمثقالطلاب فاش ليالا ىلا ١

 تك قسما يف لج لاكا نحب مرت نست لاق ديس ين نا هللا ددع اًمتادحع لاق 0 قرت :

 2 جرخأ دقدتد> وو هدنع 0 لا روزرز يعهو مولا كتاف اق راخعم تأ ا يل ب رم 1

 لاف +ءةلمللم 06 أعلا كولملا نيا ىبيو تدع || اذه ىفثإ .' امم ىلع كف رحتجف وهو 5 حانح 0

 39 سلق مولا 1 صل ان لاف هريسغ ءانغ 2 طق 0 ' نم نأسدع“ ا هيه 6 م باق أ

 1 ةسفن عاما 4عهتسلا نم ب 00 سفن ول نك 0 هللاو ناك د# لاق م ارا لضف ١

 ضع عم قراذعم جرح لاق هرب 1 هندح يلا 2 نا رعا نادس 00 كلا نسحلا ند

 ناكف اهايا هلأسف ةعم 00 نه دحبأ عم كا ساو ىلا رظف تايزملا ضع ىلا هبا

 انوص تدنغلا 5 | تار / سوقلا بدحاصا لاذ هد بردا ءابظ تدعاسو لاق مع ند لوّؤسملا

 ين عفدأف 3 لاق سوقلا هذه يللا مخدتا ءابظلا هذه دودخ هب كءلع تفطعف

 . تكلس وت
 ءاقل مأ ةقرفا * ءاظلا لوقت اذام
 ءافش ناسسلا يفو # ىمياس اهدبع ما

 10111 11  تاحان ان نر

 ءانعلا اف لاطو * اباوج تراحأ اف
 برقلا,تفقو يت>دبلا ةعحار ءابظلا تفطمف لاق يطسولاب ل وأ ليقث يملا ىحيل تايبالا ا
 لح هلوانو اهفوقوو اهمعو>ر ند رصح ن ل بدعق هنود ىلا هخصم هيلا رظنت 4 هف رمش سم هنم ا

 ينادحو ل 3 لاق م ىلع ةعحار تضدمهو اهرا أه ءام ظاا تدع ءانغلا عطقو اهداف سوقلا

 0 وهو اليل رايطيف 200 ةعم 0 لاق ه4يحع د ١و اق راذعم لا ا ا ند لدحر ّْ

 ا ىبالا مداخالو مالغالو حالم 20 رايطلايف ايل ّق : اف ينغف هنوص ىلعأب عفدأ ةلدد طسوت ا.ءلق ا

١ 
 |

 ك1 رس وس يور سس وسم و م وسم سطو سس تمص نجج



 ٠ علا ين وال ت1 ال ل ل 41737 تفك طن ا ٠.0 جن كدي ا ادن هن وج اجسام صقل توهم هس سحلب اج نا كاتم بج هوت شت اب ع وك ف نحوس -.

 ا

 مكحيو لاقف قراخم اذه اذه فرعتامأ هل لبق جرخ اماف ةجاح هلأف لش نب ديعس ىلع قراخم |
 1 كا بلف نع املق كو ردأ او الع تاحم هلال 2 رءأ ملو جرو هفر 5 و 0 ا

 ْ م الذأ ا :

 * نم دلاب نيه ضأام حمرا 30 ىلع يوما سن 5 انه 0 | هيدي ضعبل لاق جرذ 8 و قرا ع

 3 قرا ينعدفو لوي يبت ع. لاق 5- يدع ع 3 كح لاق قد 0 دا 0 لاق 00 ان :

 : دي ردح لق 2 يأ نإ هللا دعا 0 لاق ىمع مر ا سرغ 1 أ ا

 ا || كب تباوقدل ةيراح ةيدهم اي ىراقلا كييهس نبدمم عشا ا :

 وهو هلع 0 6 دقو :

 1 م (ينثدح) ةوهب ا كن ا هل لع ار و دعس نب د# ف رصناو تع اه هيف ا ْ

 ا كا ماشه نبدأ نب نورهو انأ ق رد ينادح لاق هللا دع انثدح لاق ْ
 ١ للا يدع متأو قرا لاق ا رط لك لطر ينام قرا ه رءقفد رئلا نوره / 0 00 :

 )| خبطو انءمتجاف ليصفلا اذه نم انمءطتام نوكي لاقو قراخم ىلا هب هحوو 0 00 ]

 ١ انول هم ن + لمكو زوتلا ف تاوشألا اضغ هنو هديك همانس ن نم لمحو ةيروز> هدب قراخمأ

 5 يأ هد و 0 لاَقؤ هيلع بارما و كَ 6 0 قل قاللطلاب ىلع يحوز فااح ف هللا هللا ا ىلا انأ اي :

 ل تب رظف كتعنص نم أن وص 0 35 ساي هللاقف تدح:دام ىلع كللمحام هللاقف 0 ءاطمب 1

)١8١( 

 لاقف ل نأ 00 يد 0 هلا لافف كلش سل يق> جر

 نس>- ر ع و 1 كلل #5 ن -ىمدلاب نيعئصت م جراب نإ

 هنرمضحب قرا انوص ينغت ر

 َك ينتجضنأ دق يلادللاو #3 ًانغووللا يف دادزب ىلقلام

 [ 8 رة أالو قا ا يت> ثداو طا كده لت

 0 هلع ىدانب ليصف 2 نوور 2 سحاو كافرا ا ُ ىحن هب ا ةعانص نم ىنعي ةعائصلا ن

 ١١ طشلانم حيصت ها .  اذاق وعل انس ف بطلا ةياه يف رمدةم رتعشب ةسنرطأ همشنإ

 أ ةيأد هتحوز 0 ي>وز ق> كبياحناب 1 نار برطلا ينةختسا يح هيلع

 لاقف توصلا اوه امو لاقف قراخم نب نورش

 ًادجت ترك ذأو حايرلاج وه * ادجو تجرهف كيلع تركب

 ظ ًادمج اهتكرت تنأو دحم * تركذ اذا قوش نم نحنا

 ا الطر هاتسو اناا امن قحسال هيفو وا ليغ قرات ءانغلاو ريطم نب نيسأ رعشلا

 (( دق ان مللابأ اييف هللا هللا خرصت ا م١ تداع نا انثل اف جرخو دواعن نأ هاهعو ف |رضن الاب ءسمأو

 /ٍ ىلام كلو هل لاذ انا هنريضحاف 0 اط لاَقف نا أانوص هينغل لا نيعلا مؤشملا يحوز 1

 | ينزفتساف ر 3 0 0 ليرد شا كلوا

 ع 07 ط كح نأو * #3 الفا لو ا نا 1 1 غبأ

 0 ته أمم كاف الوان هل ترام نا لإ اذ
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 راص يح ضرعءيو رشتتي رتولاو ظافغيو لوطن بارضملا لع ىلا هعفدو بارضملا ىلع هفلف دوعلا

 ا ىايؤر 3 تونا , مت ام اع يدي يف رادو هيلع ةبذعلاك رئولاو حرلاك بارمذملا

 فل وم لاق رع در تديحام تناف 0 كلل دقع دقو سلبا كش الب خينلا ىل لاق ْ

 هلوش ايؤرلا هذه ىنع اعإ اًقراخم م يذلا ىعاشلا نا ن ا تاتكللا اذه"

 ا :> نم هح 0 * امدا لنعىذلا خ ْخ دل 342 دق

 قداح ع ءيطعبال مسقأو #* ائةءللو ص نوف ي اول

 دكتسسلا ليدش قلاولا 1 ةيدح قزاحم نن نوره أ هناك( نسحلا 0 و

 هلزنم يف هتبون ! مر دالا اينااموي هل لء>و هرمعق يف ةر دع دل الا اع هلق دق نو ىأب

 ىلع رجحفلاعولط عم ة ةادغلا بصف هّنون يف ةم اديلا فرصناف لاق مولا كلذل نفلت هيراوح ناكو

 ا ولاقوا وملسف اولخددق ضرب م دج الا انعار اق حمس ساحو كا مول ُْق راشلا ن * ف 2 "2

 ظ
 أ

| 
 ا

 ءا
 ا

 نم رو انيلع هتح رط يذلا توصلا هيلع عاق ةعاتلا هذه ىف اس اعد دق نب ةماوملا 21 نإ

 م يسارك ةدع مط اوحر طق هنام ا ضاق /اق كلع ةدحعصتل كلا ريصملا 0 ا

 00 ميمع هس تيرا اعدف مهم 1 نم هضري لف هود رف توصلا اودر مط لاق مث اهملع

 هيراو> هرج م فئاصولا جركل ما ل تاوملا 56 ع ل ا نوف لاو د

 3 5 نحمصلا لع عمق ءاملا ىتتس ناككو هناءلغ م مالع لخدو 0 الانا وح نو

 ا ىانغ ةءسو لاق ةكما تن هلا تفقو ىح تالم 1 رازح ةر> 0 ىلع ةيراح تءاحو؟

 ل |. س ىعاصالا فئاصول 6 رد هاقوتس نيد توصلأ عطق مث تضاف تح اهعومد ا

 لا ذيع هلم 2 را ةلمأ ل راك تءحرو هلأل ك2 كيما ءاقسلا مالغلا 0 ئراوطا د م

 ك1 َْك أدف هللا 0 ا نو هاي كلن | ا لاقو ينأ مشتق 4. تدر 33 يذلا عضوملا

 ىدوملانب م ا وعم لاق هب نع تان دل ن 0 ع كلع م اضيأ كوبأو لاق ىنيع

 نا واتم انين ازكم 0 | 0 |وماقأف 0 نينغملا |

 ل رن لإ رءع ار هس ند تببلا اذه ينغف 0 ل

 البيس تءطتساول ىمعربوو #3 اولقتساواوئءماو اورا لاق

 مانو هودهش هوحك زب ا هودلهم يدهملا ذه رب أ لاَ اعان ىف 2 اولقتساو هلوق يلإ هنه ى مناف |

 *الادس تطعتس 08 وأيمعربو * تب ملا اع ينغي 0 لقتسا مث ليللا دكا ا

 #غ ردد همهف هدو 2 دو ةعض ةهدود> ند روح نه بدءو هم بدحيعتل م .هارب ا اءد لاق

 2 بد ضم 2 نسخا 21 ل 00 لاق قدحسإ 0 داع 0 لاو كا 0 0 ىلع نإ

 - 2 نسحاو قذحأ ل يده أ نإ ميهار او قراخيف ينتقدص الأ 3 كلأسأ اموب قحسال

 0 ميهاربإ نأ هيلع قراخم لضف ىلع للدلاو طق ابراهام هللاو 5 دأحأ قحسإ يلا لاقف

 دب دش هنق ىدذلا 5 0 ءانغلاو جازهالا ع 6 0-2 الآ اديحالشت ًايدق 0 ١

 لذخد لاق ١ نا داعش دلو د لوح لاق ندملا تاون |. ار لاق * انريخأ سضص اللف
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 ٍْ ل وبلا ىلع 4 .ةلآف لاق قران م 0 ااقذ ءانغلا اذه ٠ 0 تك اطلاقف لعمر وا ءانغلاو

 ش هلا انا هثاث هريغ هنينغتالنأ ؛ صاو ديلان اعدوهيلا نهحار >ابسمأ ع ةلدكلا اكلق د تامدق ام

 || لاق لاق ةبش نب رمعانثدح لاق يعيشلا سنون نب ليما (انريخأو )قراخسةافو دعب كلذناكو
 |ادتلت اشم يرعش نما كدشلا لات[ دكل نإ يد شال | ءاسملا اانتلاس ريس نك نال

 ا[ هدشن اوىل,كصي رهو هيدحا تاقازو عاد نه ىريام ينم هبىاف دادخرب رسما ىلع هّتيقل لحرل

 || مري ل مث ينادغف ينل دأف هلزنم انغلب تح ثيدحلا ن->نف ينئدحيو ىداشنااىلا ءاتصالا نسحب
 | املف هتم ندحا طق "يش ىعماسم يف ناطام اييش ةللاو نمسا ماياورف قات قلك

 ب يي

 مف تاقن قراخم كيلا سا اذه هناملع ىل كان 42 تاس
 ١ ىلا وب هلا ااا كارلا ذا د تلا
 ايطم دوح٠ ”لباو“ ايل * ىحراو انع ,ةس - 5

 ريدملا ا - تح اخذوا د4 قوق : رطقلا تبا ا املف

 ريرسلا هب فخ دهعلا ينو * 0 ا 6

 ْ ريصضن ضغ هتس اضورو * 1 لهو تح تكاد

 ! ناك اذا ءرملا' نا الكل اق ءاسنن نأ كل يغبذي ناكو هيف تنكام عم ان ذ مو هل تاقف لاق

 ينانغ لاق كانع اه تلق هلها 11: بح اف

 اهنوصغ تقرو اهاورف اهلع *# هلطمب عيبرلا داح ةضور امو

 | امويعزوصغلا قوف تدب ىحو * تمس ىح حرلا املع تبهو

 1 ار حلمت درع اهلا 8 م طلو تايد ا
 ْ امنع اهيلع ىتاي ام دقع ىلع * ةيرج لاهثلاو هتقطلا دقو

 ا دام ينثدح ليد يع )هنع هتظفحو 0 يراطو تدضق يت> ىلع هددرب 1 م لاق

 | هيتقي و هويدي نيب قراذمو هل نيب نيب سلاجوهومهاربا كدج قلعت دلاقدسبا نع و

 ظ أارو.عم الها كتيار دّقلف * يببلا كب رضأ نا قرم عد ١ راب

 أ نمهيد> ىلع ىرخ ىنأ عومد تر انرق هكر نا |ةدعب هيف و تالال هن ناك 1 ندللاو لاق

 ظ تامزا ادغ ءاوالار> اص هللاو اذه قحسااب لاق 1 املف يشن 5 جشني وهو ن ل هما

 | نينوراه ينثدحلاق هيورهم نب مساقلانب دم ىنادح لاق فافخلا ىلع نب نسا (ىنربخأ ) كوبأ

 قاعد دق ةلل ةضور فار سال ([ك ل ناو كنار نادك نك
 يف يتءنص هتينفف رضحام لاَقُف ريضضح ام مأ هحرتقت اود تلقف قراخماي يننغ يل لاقف

 «؟ و

 (كملانماوخ يولد و) تلو يل لا عم الابخ ددزبال باقلا يعد

 امدلاو محلا طلاخ دق هنكلو * هغوصو ناسالا قيوزب سلو
 أنما رتوذخأ مثقراخم اي تنسحأ يل لاقق لاق لمر برس نال هيقو لال هيف قراذعم : نو
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 اهلخد 3 * تلقام تلعف نا كل وه لاق هنّتمنش كنم هتبلط يذلا رقشالا كسرف لاقف تئشام لقف |

 ةيهاتملا ىلأ رهش يف ىنذك ينحل ف عقدبا 3 ” هتادرب ىطغتو نيربق نيب هسفن 01

 مامصتسا كب ما عسا تسلفا # مايالا كلحر كلثوب تدان

 بحاصو كوش نا نار  ارانيب نم الاسرأ هداك لل وهون نيالا وت ارق اقأ|

 0 الانق دحأ ىتب له هادرتحم نك انل لاق 3 ا قيرطلاب قبب مل تح قيرطلا رامو يدح

 | 1 نك لكر لارامح | هللا دنعل لاقف يمئانس ىلا نسانلا داعو ةراحجاك رق ماقق.نهرلا ٍبِحَو
 هدفر نسحاو هيلا نسحأو هربو هيلا سرفلا لسو امهعم انفرصناف من لاق يدنع مويلا مت

 م7 توصلا اده ةيمسل قو

 «© وص

 مامصتسا كيما عسل َتدلفأ مايالا كلحر كشوب تدان

 اق, كودحللا ل نيفأن , 6# لا تناو تار نم كمامأ ىضمو
 تي ١ع 10 6 خرال * 2

 ما ااكف تهم اذان, ء ابل هبتنمتنأو توطخلا يذ
 نع اهالك يط_سولاب جزه قرا هيفو يطسولاب لوا لك مهاربال ءانغلاو ةيهانملا نال ءشنا

 نبارك ذ لاق ةطسبش ل ركل ) يعاع اشْطا نع قراخل هنإ ند لاقف كمر هف وزر

 قحسا ا لاقف ينغت ةيراح هدنعو هل قيدص ىلا 1 لذ دةيهاتعلا أ نأ د ع لحال يملا

 00 ا | ا هنا لااكالا طقتقأ كل رسشن يف الحل اناوصا عت ةلرادلا ءذده نإ
 هذه عنص نم اريخ هللا يزجال لاقو رس سدعف #* مايالا كليحر كشون تدان * ا

 لاق مث ىب ى> بر طو هيماق هتنفف هلل ل ذ لاق قراخمل ًانخل هيف يف نأ امماف لاق يرعش يف ةعئصل

 نع دامح نع تايزلانب نوره ربا ال رفرف ماقو ًاريخ ينع اذه هللا يزج

 يورلا“ورمع نب دلو هه ايلا و ناسغىنأ نب هللاديرعو ناك هنا ناو نغ نع هب 0 نع قحسا

 قراخم . نأ ناسغ 0 هللأ دردع ينغ ه سلبإ تئب اط لاه ةيئئم مهددعو مبيم 0 دع

 مث هبرطأف يدهملانب مهار ا هيف ينع 1 *ةفاتلاوب| هسا لس رف« مايالا كليحر كشوب تدار #

 3 ىنغلب لاق ة هيشش نب رمع و لاق يعيشلا سنو نب لعمسإ ( ينريخا) | أ ريخ ىنع اذه ىزجح لاق

 ىنغت هو هبراوج نم ةيراح ىلا لخد لكوتملا

 تس
 د رم كا كراع 01 رطق و

 لك هلا ةردع دار ما ءاع نكلا فالس نت كَهَوَو

 دسجلا يفنحورلا يردك
 دش 1| نم لق * امف يدهاش كريمض



 )/ا١5(

 ْ مهلجرأ ا مهروص نع اوجرذ قراخم ينغأ اذاف هسفن طااض هناكم فقاو وهو امج |! ا

 ْ ت”دحونورهلاق هتارو نمنوفقي يذلا للا ىلع نا و مهثبر طلا باس ا تنابو كاسل

 ' مك ىلا ناسف يلا جورخلل 0 ىانلاو مالسلا ةنيدع ةسانجلا ثانإ لا ع جرذ هلا

 يف ىنغتي ناك حيرس نبانا ربا يف ءاح دق هعم | وحر نيذلا هباحال لاقف مهماحدزاو مهعامجاو

 || هنا او.لعتل امي مهيولتساو ساللاءالؤه مكل فق وتساو كاش يقفوا ينساك
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 َقَح مهاهلتساو قالا كئالوأ كيف وساق ند عقدنا مث هتوص نود هتعئصب الا 0 نك

 : 0 )عم ساأم نسل بر ما ن4 ءق صضاخال | معىمعالاكوهو اضءل امضعل ىغلا ل 2ك ا

 ْ 0 ىلع نارا ينم رومارلا كاد هد و راش 2 ا نإ ينادح لاق هظدح رفعح 0ك 0 ْ

 ندع نع يدوللا ى سدع نإ ا نع ىدزالا دريملا ديرب نب دمي ل نحلل ناملس ٍْ

 ينغي ناكولف هنم انتلفأدق لاق مث توصلا نسحب هفصو ًادمم ركد اذا قحسا ناكو ىذمرتلا ديعس |[

 | حر 5 سسكس 0 . خ> لق ف اذعم اذاف ع هقر طف قرا ذعم باب ١ ةهاتملا 1 ءاحا !اق هن وصن 0 م
 منتو يلق هب حرش اخ يدا تح لبان ضرأم كاب ملفالا اذهناسحاي ةيهاتملا وهأهللاقف هبلا مصب
 || لمحو لاق اب رط يهج و ىلع 3 نأ تدك نع نأ 1 لاق انانغف انلزنف اولزنا لاقف يمفن هب ||

 || اماعطءانغلا 0 ولف ك وسحأ نا تدك تح تققر دقل نيناللا ءاوداي هل لاق مث ب ةهاسلا و

 أ ضعب ينثدح ايندلا ىنأ ناشاتك نم (ت ن) ةايحأ ءا ناكل لك را نا

 || نا لاق هيّمشت يش كسفن يف له ةافولا هتريضح دقو ةيهاتملا ينال لدحر لاق لاق ناطاسلا مدخ |

 ينبنذيف ةعاسلا قراخم رضح ْ

 ليلخ ليلخال يدب ثدحنبو # يدوم ىشو يرأ ذ نع ض رعيس

 »با 7 لئلق :تانكانلا ءانغ قاف -« : يدمه دلا ند نع تعا ك اذا ْ
 ا ىتللاق قاع الاب نيسكا نب ىلع انيدح لاق ىولعلا ةزمح نب 1 ىنادح لاق“ ىنمح ( فربخأ ) :

 ١ لئاقلا تأ[ 7 لاقف ةهاسلا نا نرش ١
 ْ ادلتيع الا ىلا ناذ كاع دش كح كفراعإ ٍفرصا 1

 البخب الإ ير“ نا كناف رظناف انوملا أي كذرطإ فرصناف مم لاق ًاميمح سانلا تاخي لاق مأ لاق

 لاقف قحسا نأ, تقدص لاقف هلع لقا 3 :الايكو ع .ع قراذم تفتلاف دحاو داو# يف ذك الإ

 ساوت نب ليعمسا ( امدح ) تيرشو ءاملا لع تررل برشي ام تنك ول كتيدف ةيهاتعلا 3 هل |[

 || قوس ىأ نب هللا دنعو لأ ناك لاق تلون, شعب ينندح كاف 20 ا ا
 ' مافنوندح دادغب نم ينرغلا يناها يف باودلا ةسان 3 مهربغو تخون لا نم ةعاجو

 | هوري>أف مت تك مف لاو موسم ءادرو 0 هيلعو هوك مح ىلع قراذعم لل لق ذإ كاذكل

 رودقلا هده ند نيربق نيد يسفنب تيمر نإ م 2 يل 55 ادوه مكساوسو نم ينوعد لاقذ

 1 الو علا و رشم ند قار طلا يف الو هس 0 ا ل 0 تدنغو يه>و ترطغو

 : انه ىرأ نأ حال ىلا للادع هل الات يد عباو ينم بر رقو هلمع كرت الإ دراو الو رهاص ْ
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 زا 42 ؟ ا”(! ”ا(”!اا>”+!”!اي ب ب بتتبتتاتتببب(االلال

 لق لارا 21-1 ١ كتف يش ىراد ىف تادح له كليوا ىل لاقف هبلا ترداب هتيارراملف رادلا

 هن وعمسإ ام ربغ عامس 4 لضف مف سلف هيلع اوعمتح ادق نملة رع قراخم تلقف باحا الف حا 5

 ) ركذو) رحسلاى لا هيد نيد انساحو ساج م ردع ل نود ن , أب مط هللاو رذع لاف هنم

 توص هل عمسف هوب أ هعدب يذلا محللا ىلع يدان, ناك اقراخم نأ تيكا دحنع نر دمحم نب 0

 هذخافريبزلا لل 1 0 ريثكلاب ند ةماقل 0 0 هتملعو ةدهشاتذب 00 اع هن ريشأف ب

 امل ميلعتلاب هصخنو هرؤيو همدقتب ميهارإ ناكو هنع دخاف لولا ميها نانا. ةملسو 0 مم

 هبذادر> نبا ينثدح لاق بتاكلا زيزعلا ددع نب ىلع ( ينريذاو ) هعبط ةدو>'نمو هنم هنيبتي

 0000 1 1 لو ةنرش 20 ةكماعل ادنغ ناكو راو نوال جنن :قراحيم ناك لق

 اال كا 2 كا عدي كالا لوقتف رينكلا عجل زلال موا دولز عماجا نبا" ناكتو *انعلإ
 6 عماج نبأ ىل ع 0 7 وب تطرفا رئط نأ اه نه 1 لاق كنونح نم 0

 لا عطق تكسادل تلاقف كترعشب يترعش كنحت نا بحا هللا دهشن انا سابعلا ما يا لاقف ديشرلا |
 01و ت10 نأ رك د اذكه ةحماب كما ما ةدهش تناكو لاق هتيذا كلذ دعب دواعت لو كناسا

 دم نب ىلع ينثدح لاقينالغلا انثدحلاق ىلوصلا ىحي نب دم (ينثدح) هرك ذ مك كلذ يف سمالا

 ىلع نب ليعمساو ىلصوملا ميهارباو انو وه ناك هنا يبسرلا سايعلا نب هللا ديع نع ىلفونلا

 هانغف دواد نب دمت عفدنا 7 اعيح نونغملا ينغف ىلع نب دوأد نب دمحم مهعمو ديش لا دع
/ 9 

 ىللحتف ينتلتقو # 0 0 ا

 00 *» امآدلاولا مان

 نم ءادلاب انتيبطل هامو رطلاىغبا اك

 ةدهش ا لاَقف 10 نم دشرلا هلا فهل اوبرطو رمضح ند ل اكو ديشرلا 1 لاق

0 

 |مف يتلا هور ركذملا تاسالا ةدهش تدب 5 أ ىهو ساسعلا نب هللا دنع لاق.ديزب نب ديلولا ةيراح

 انماكو تالا لست نب هللا ةيسعل ءانغلا
 مقس ىلع اءقس هتدوز © دق كمي نبا ىف كرد هلل

 مهح الو هوركمي لقت # ملو بابشلا ءام اهه>و ىف

 قحسا نع يلعسولا 6 رصنخلاب نرحل ليقن اهدحا هل اهالك نان ز رحم نبال هنف ءانغلاو

 شديحو يءاشطان ع ليقث ىلا كلامل هيفو ةنابنب ورمع نع رصنيلاب لوالا ليقث فيف> رخالاو

 دنع نب د# نب نوره لاقو ز رحم نب نيسدلال لوأ ليقثو اءهبع 0 لمر فدذخ ماسل هقو

 تأ ودك قحسا | اطحو 'ةيولع 0 ان نيتمؤملا ريما قرانا لاق يبألاق تايزلا كاملا

 ديز دقنأ تننط الا قحسا ينانغ الو قا> يا هنا تردق الا طق قراخم ينانغامو قراخع»

 ىلا اورظنا هباحأ عيمج ىلع ق راخم ىلضف 0 00 لاقي ناكو لاق نعل كلم” يدم ف

 نينغملا نمءانغلا عمسي مهلكف فوقو مو مهنودقفتي اوناكف طاملايف نوفقي نيذلا ناءاغلا ءالؤه

 2 تع جم



 ْ : )ة١4(

 هنا ةجرحم ناكو قالطلاب فاحي ًادتباف اذهام كليو هل لاقف عماج نبا ىلع لبقأ مث برشو احرف
 لاقو مهارب ىلع ليقاف هيلع ترد ةليح اهمأو هريغ هعنص الو هنم الا طق توصلا كلذ عمس مل

 نذاس احا لاقفيال وماي مأ لاق قراخاب كلذك اهل لاقف قراخم ةصق نع هقدصف يتايحب ينقدصأ

 الوتقو ةميض ةعطقأو راشد انفآل.ا ةلالثا ةلدوو اهفتحاو رد نو ةدلرلا تروا حتت كب ادكا عم

 فران ندر 0 نإبز رمان فاخ نب رد نتحو عكو فاح ن نحل وا

 51 اذه ينغ اذا يبا ناك لاق قراخم نب نوراه ر ؟ د نانزرملا نبا َلاَقَو

 انصو هبالع ىلع ذولا تدز * انرط ىل تحد دقل يحل عراب

 ا_صع هب اناماظو ءايظلا رفع © يل نفع لرش عمار

 ىف ديشرلا يالوم هتينغ لاقف تبااي كاذ فيكو هل تاقف توصلا اذه ىلومانأ لوشيو عكس

 كقتعا نيئمؤملا 0 ةّتعت نأ تلقف كتحاح ىناسف فراخ نيد | لاَ 3 ” الاطر هيلع برشو

 تلا" لاق 3 0 ت0 9 دكا 1 د كاف هلأ ه>ول رح تنأ لاَقف راثلا نم هللا

 لاقو كف هيدعاف توصلادعأ | ل تع دق لاق أماغ نهيق © ةعيض تاقف كتحاح يناسف قراخماب

 هيدعاف توصلا دعأ كل كلذ لاقمداخو شرفو لزاع 00 نينم'وملا ريمااي تاقف كتحاح لس

 يناءحو كنعميذيو ك كءاشهللا ليطي نا يتاح تلقو هيدب: نيب ضرالات ايف كتتجاح لس 0

 لاق شفخالا ناملس نب ىلع ىنربخا يالوم دعب توصلا اذه ىلو» اناف كءادف ءوس ع

 اذ_ه ديشرلا ينغ يلصوملا مهاربا نأ نامل || ةيشاح ضعب ىنثدح لاقف 1 دريملا انثدح

 هاف قرا د نم هتعمس وأ فيكف هل لاقف ا رارص هداعتساو هل برطو هب بحأت اموب توصلا

 ريسخلا قا 0 هش ناو عا قراخع اعدف يناضفيو اهي قاحلا هيف لطفي وهو ينع ا

 ىمحتلا دم نب قدسا نع ايندلا ىنأ نان لاق لعن 0 ) ير ) مدقت يذلا لثم

 عبراب ينغإ مكنمنم حبطصدوهو نيئغملل موي لاق ديشرلا نأ قراخم نع كاحضلا نب 0

 لاق مل م برشو ب رطف هتنفف هءاه لاف نيئمؤملا د ا ابرط ىل ته دقل ىم

 هل لاَقف هفي_س رحم وهو هللا لكس ةكار  ارءا هم دير يدش ف1 نيعأ نع 1

 فرصنا لاقف ائوملا بأ لاقف هتينك تناكام لصوملا ةيءانب هانلتق يذلا يراشلا قراخم ةرهاي

 ات فرصناف مهرد ادن ةياع ا ا يالا ملا ا كك دق لاقو ىلع لف 3 فرصناف

 ىلاخ ينئدح لاق يعاسبلا رصن نب دم نب ىلع ينأدح لاق ةف أدق ب نس( 0 ) ةنكلاب و

 1 ل ىلا# لح رغما ىبدا٠ اف ةللع هعاو ةناوإ ىلا انحر لاق نودمح نب هللا دبع 5“

 هذهن 1 طيس قدح ان 0 قراخم ىل لاقق ةشورفم ريغ رصح نحصلا يف ناكو حرب

 كلت ضعب انشرفف اًنيْضف : ةاردقم هلل( كناكو هله جردملا ّلط جنو 1 ىلع ساجحتف رصحلا

 ينهف قراخسم مفدناف همأ دعا قلاولا ا انئدحتو ان .ةلتساو رصحلا

 م عنا الو مدل لاخال ناذرب د 3 فس نع ازا نا ل تنال

 طعس وت نأ ىلإ سلخ نم يذم ا هبجحب لف مالغاي 3 ق'اولا جرخو ناحاغلا انيلع عمتجاف
 ب آكل >ب>جبجبج>>> >> ه7 ه642064224222 تتسلل

 ( نورشعلاو يداحخلا يناغالا 50



 ا

 لاما قاب ل تيكر ل8 ذأ كا ناف ةماعاو هند ف كك رش نوكاو لاملا اذه .فدنيةفصا

 هركذتمدق يذلال املا ينهذخان نأ تدرا اما لضفلا هل لاقف كنيبو ىنيب حيرلا ناكو دعب هتعب الاو

 ةنالثيوا هنا ىلع كل هيهأ انف مها ربا لاقف بضغو هفصن دخان نا تدرا كلذ ىلع ردقت مل املف

 ام مها رباب هل لاقذ ديشرلا ىلع مهاربا ادغو كل هتيهو دق لاق هتابقدق لاق رانيد فلا نيثالثو

 0 3 ا وهلثم معلا الو برملا كلمت منينم وا ريمأاي مالغ تاقف لاق للضفلل هتبهو كناىنغلب مالغ

 رواسل © ىل لاقن هيدي نإ يغف هلا هب هجوق“ءراضتحاب ءيضاق لضفلا ىلا هجسوف لاق ادب هلثم
 ذك و, ادك لاملا اذه غابم لوقتام يردنا كاليو ىل لاقف اهعايضو رصم جار ىواسي تاق لاق

 ك9 لاهون ركل. رو رشم 3 تفتلاف لاق طق هلثم دحا كلي مل ءيش ىف لاملا اذه رادقم امو تلقف

 لضفلا ىلا يضهااناف رورسم لاقف ةئفنف دعب ايش ةكماربلا نه ادحا لانا ال نأ يد فا

 لاقف لضفلا 7 رورمسم ي ذف كناشدل لاقف كدبع وهف يدنع 0 ىل ه.هو اذاف هنم هيهوتساف

 ههوف هلم هبهوتسا و ةمايقلا تماق مالغلا اذه هوهتعنم ناو ةلفنف ما نم هف ممقواما مق ع دق هلا

 يت» نينمؤملا ريمايلوم انا كوقي ثيحال لوقي قراخم ىلع بف اذا ةيولع ناكف تيار ام غابف هل

 انثدحلاق رهزالا يلا تلى ءالرورسم ىلوم وأ ىحمي نب لضفلا دبع تنااعا كلذك ت 5

 سوان ىلا يضعه الحر عبرب هن ال س وأ ب تقل اناورازطا وانتى ةلاقعا نعءعقاح سا نبدامح

 ىتاأف الجر هنهار يذلا لجرلا س دق كالدب ةنهز "ع راف جطني ق>ليالاب أردق هيف خطف ةفوكلا |

 3 لاقو ينوملا نيب ند هذي لجحرلا دم خ.بطلا ند سوا غرف املف يوما ناب نتوانلا قف ةدش

 يت>ربص | هل لاق و ةف رغملاب امرضو اهف راف ةكلخرلا 3 ْق أمصق ةقرألا نم ةفرغملا ءىل» فرغف ىنوعطا ظ

 عاب اذا هيلع ىداني ناكو قراخم هنبا امكنق كلذل .سوان بقلف يتوملل غرفتن مث الوا ءايحالا ميطن

 ىذلا غامملا غاب يت>هماعق هءياعتب هماق د.ثرالهأدهاو يناءارتشاف بد تود هل جرخف روزا

 موب تاذ عماج نب قت فقاو وهو ىديو ساخنال ناملغلا 5 ديشرلا ىدي نيب فق ناكو هغلب

 دشرلاىدي ناب ْ

 راصق ناسا ىلع تاغ هوا # مودلق 0 - 2 اهرب 0

 رانلاو طذأ ١ قعر علو ان اعدازدإ أ1 لذ نه توه

 نا لعدكو لتاو ةلفىه حف يفدشراا هب حدم رعش وهو تاع 12 هفاكتداو د.شرلا براق

 ا 0 كا وأ كلام هأ لاق هءاح أماف ءالكلا لل 4همهدقتو هثرعن مهاربا قراخم زوغت هريغ ُ لود 0 هاح

 لاةفدهيذخا هللأو دق هل لاقف توصلا اذه تاس عماج نب ىلع نيم ْوملا ريهألا قا ىو "اذ هل لاَقؤ

 لاقتوملا وهف الاو هنانغ ىلع ديزي ام الا يكن اعما ناكمي الو لت نه ع ناو يشر كا كو

 ديشرال لاقف دوعإ ىىللاف تأسا ناو سني كيلاق تاس>ا ناف هب ينغأ ىلإب هفرعو مذ كالذو ينعد

 نبا نسح ادقل لاَقف هم مدح ومس 6 و 4.22“ لام ريغلا توصلنا 0 نه 0 كارو | نيئمؤملا 0

 قراخم كا اظف ةيشغبإ اقرا كدع ناق لاق 0 1 2 لاق وده عاج ل وأ لاق كالا عواج

 ريطي داك 0 دش رلا ب راف بئاحتعلاب ينأف هيف طفحو 5 4 هياه 0 نيئمؤملا ريمأ 0 لاو



00 
 ل1. 1173110 ا ل نسا ا زلة ط1 ب ا طا ل طك تتقون وس تطستس دعس عسا حتي

 مسك 20 نولض الام نولوقي 0 ءارعشلا يف هللا لاق دقو لعشب و ناعفال لاق

 دقو مهم كدنع» ذأ مالسلا هيلع ىلع لاقف تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا الا لاقف ًاموق مهم هللا

 د 0 وهو عرش نخر سدا نت ال سو هياع هللا يل< هللا لوسر لاق

 7 نب ميطا نع يردكلا 0 لاق سارف ن مييطا ن دما اند لاق ناتر را ن كفاح نا

 تلا ةلاق ناحر> ىحاو) رنا ناحرذا يحاون يف ىفقثلا نجح يبأ ربقب يم نم ينثدح لاق

 ريق اذه بوتكم 0 ىللعو ةشورءعم ىهوترعاو تلاط دق 0 كود ةثالث هيلع تن دقو هربق

 لو, ثيح اهغاب ةينماك راص يتح هل قفا امم بجعتا اليوط تفقوف ىنآثلا نح# يف

 اهقو ع ىو“ 20 1# 0 ينفداق تم اذا

 هد ر اك راد

 املا نأ ينكتو' ىحب هنآ بقل سوا ل لف و ساتر كوت رار سرا دك ل 1
 برضلا ىف تامدقتملا تانسحلا تاينغملا نم يهو ةدوش تنب ةكتاما هلبق ناكو كلذب ديشرلا هانك

 اكوام ار | رد>وهوب 1 نكون وكلا ه١ دكا 0 ل 3و هيداااقلو هب كد قرات كلذ ركذ

 هنال وم 4 36 هبوص بيط نا اعملو محال ن 00 م ىف ل يدال ا ىح وهو قراخمناكو

0 

 هدد ىح نإ لضفلل هادهاو ام ا مهارب | دا تاق 4عرب كد رآ مث ا كا ند 6 رط

 مهال وعم ا ىل , دح داج لاق لاق 0 نا نسحلا ( ينريذأ ( ةقعأ 5 هيه دا

 ن داع انتدح لاق كلا دع نيد نال ديبع ينثدح لاق ىلودلا ىمي نب دم قريخاو

 ىلا مي هأ ازيا راضو 0000 ةفوكلا ن هه قرا ل لاق الرا 1 قدسا

 دتافوكلا لها ا 2 انهاه نادل الا اقف ساخع: || ناخر ّط كَ لي ريسو نيقملا نا 0 غبدالايدج

 كمر قفاغر هنه4ئ دوف هامح ال هنالو# م 3 لاق كم 5 اهعفن نأ حاف ىنذشي مالغا ي4دمو 0 3

 كلمأك ب اهل لاق ةيادنإ نكد 5 ةمهارب 5 هب تدب و يي 3 بعأي رهو مرا ا كا ةارب زا

 كلمأ كف تا طعق دق لاق زاقأ ن تلاقف امم ريخ وهو اهب هتذ>ا دق لاق مهرد قالا: ةرمشع تلاق هذ

 ا يدش بيطن اه داو تلاقف امم ريخ وهو اهب هذ 0 1 افلا نو رش تلاق هيف

 الو مهرد فلا نيئالث هب ينطعت ةاصخ يف كل لهن ةبطر دبكب مهرد نقلا نحع 50-2

 ا رضحاف كا املاب ا و 0 هذي ىلع كم أمام ريح وهو ا 56 ل 2 اهدعب 3 2

 درو : مهرد ككل ةيذلث

 1 ديرب تا أ لاقت ريدا 0 1 هل 0 كل ناد ينغل 3 ف هريضحاف ا

 0 ./ 0 ا ١] 55 0 2 ا 0 هياع تل

 2222 ش222لسممييييبيييبيبببيبييالاس

 ناد ”الثوةيالثب هتيرتش أدق لا مف عم 7 0 هلأ اًقؤادي 1 هله نك و ةدحاوةعاس ىف يلثم ءانغلا

 تدرأ اغا لاقو لذفلا رضغف راثإ و ةمأإ نيثالثو ةيالثب الإ 0 هللا ه> ول ر>وهو مهرد فلا

 كعب | ةا د كلب 2 5 انا هل لاو رانيد كفا نيثالثو ةنالل يي“ ني نالامسس هلع وا هلم كَ

 ا ااا كما ح1 ااا ا الا 20 10 ا 0 للا كن 5 ا حل ىلا كسل 0 ا طلال < دا



00 

 يدع نب ميلا ن نع ظيقا نع يرمكلا انثدح لاق يناركلا دعس نب دمج ان دح لاق 1 1 (

 (ينريخاو ) همت نع ىلا ات نح رادع ان دح لاو ايي ووب نأ نيا نبذ 0

 0 يللا كولا بلال اقف ةواعف لع جح يانا اذ داولاق ةدبتق نب | نع بويأنب مهاربإ
 اهةوعتومدعب يعاظع يور“ * ةمرك بنج ىلا ىنفدافتم اذا

 اكد[ تمام انآ فاحأ « قات هداقلالا يد الو
 هلوقلاق كاذ امو لاق هرءش نماذه نمنسحا وهام تركذل تّدش ول ند يبا نبا لاقذ

 0 5 ناو هوك لنا الا .٠
 قاعلا نم هيورأ عرلا لماعو * هتصح عورلاةادغ نانسلايطعا

 الا هرم هيف لا لحلو ضرع نك ءداخنلا ةاحلا رعطأو
 هو وب مات ملط ناف د“ لكاس كل اك لاطللا تنغ

 ب رجحلا ءارو رك أ دقو * عنف يذب ىلام امو دوجأ دقو
 قفشلا ةديدعرلا رعب اهساذأ * ممارس نم 5 معا موقلاو

 000 اكل او تود نقوأ م ءركوذوهوأ 3111 دق

 قرولاب سسيلادعب دوعلاىستكيو * هتاق دب 0 لل نكس
 اسنلا تدلو اذإ لاقو هتزئاح لزج مث دفصلا كل ننس>:ل لوقلا كل انأسأ انك نيل ةيواعم لاقف ||

 ىنندح لاق هيو روم نءا انثدج ةاكاموف :يسملا نب يدعو 4 نسحا 6 ,>ا )كلثم راثاذأ

 ةعام هنع هللاىذرباطلا نب 0 يأ لاق يمتءاا نعي رمعلا نع ىمشالا نمحرلا دبع نب حاص ْ

 امر 16 اولاقف هلو رولا اءرح نأ دعت رذعا طيرشألاقف 0 اويرش دقو ىنقثلا نحوبأ مهف |
 ا 105 لاح تاكلذلا او و'اوتما نذلا ىلع نيل لوف ىلاعتسا نا .هلوسرالو انآ
 ينأ نب ىلع يلا ثمبف هيف اوفاتجاف ميف نورتام هباحصال رع لاقف تاحلاصلا اولمعو اونمآو اوقتاام ١
 نمل اواحتسي نا يثبنيف نووي اك ةيآلا هذه تناك نا ىلع لاقف .هرواشق مالسلا هيلع بلاط ||
 اط نيلحّتسم و اوناك نأ يرأ لاق مهف يرت ام يلا رمح لاقفاو ل ريزتلا مو مدلاو ١

 الإ ىاتككشام هللأو .!َولاَق ناك اودحت ناءازح 0 مهو اهوبرش اوناك ناو اول نأ[

 ل يهنأ تح نوري مهو الحر الحر مهد لمح هاناق اهف دابا نا انردق انكلاو مارح

 لوش اعنا هدإ> اءاف نجح يبأ ٍ

 رداقملافرصءرملاعيطتسبالو « ىتفاب زثمي ىهدلا نأ رجل :
 راح ةموكايف يهد ثداحل * نك تربص

 رباصب امويءاهصلان ع تسأو * يبو>ا تامدقو ريص وذل يفاو

 ” 0 فار: واخ + ايفحم نيلوأا لا امامز
 كنديزالو كفن يفام تيدبادق لاق * رباصإ ًاموي ءابهصلا نع تسلو * هلوق رمع عمس املف

 الجر لقاعت نأ زوئامو كل كلذام مالسلا هلع ىلع هل لاقف را برش ىلع كرارصال ةبوقعأ|



 ل

 هلئأ ىلبا الحر مويلا ترض ها ما كصدس نإ و هرب اع تربخاف ىملس اه | حيحصلاو لاق

 ” طا ولع ماض دا ناك ذا اينرشا تنكدك 0 لاقف هليس ل مهالاب أا مهدي ىلع نيل

 3 كلذ يف ا لاقو هريذ- يف يبارعالا نإ لاقو ادبإ اهرش أ ال هللاو اللف يحج رع ذا اماف 1

 جرخلاو مالسالا امودنم لاحو # تءنم دقوت نع دقرجاتناكزا

 ماو ًاناحأ 50 و »*# ابد او اقر اهرك أ دقو

 جرزطا ةضورلا بايذ نط 3 ِ#* هضفكو 8 3 عقر 0

 200 هريعل 0 ام 0 58 0

 رفصلا 0 اولزي اذا ار تن يف ريع نافاعلا سراف ند

 : ند وأ اط لاق

 يرطمتو | اماهال حامرلا ىعدؤ نإ ممدبم دا ايلا ىلع مار 41 نأ

 اوقنلا ان سانلان ا لضفملا نع يق ارعالانبا ةباور هتقفاوو هربذ قاقش نه تعش نع رسل

 دوعسمنب ديبعوب|لاقف ليلا هل موقت الف مولع ركب ليف ماجعالاعم ناك فطانلا سق موي مجعلا عم

 ئ محاعالا نحطف رادتسا مت هلَمَمْف ليفلاهيلعدش مهب يمر فيسلاب هموط ر> برضف هيلاسثو ليقا اذإ

 كل رع ايا فرب ىنآثلا نجح وبا لاَقف اومزماو

 له ا2 فايق اه مار هو + فسول . 9 تكد ينأ

 لحاورَو مى ىارذأ ردوغو د مرسم ا فاطلأ 4 هلق ىلا

 كم ارالافا ءهضلا اهاشغ ناكدقو نإ هنود اءالؤ ربد 0 ىضأو

 لئابو دود> تار كالا بتناح اك © مهمرسلايدلو رم ونبت أو

 لحاع وهو اهنأي م لجأ ا 8 ا الا تالا

 لحاالا ءامدلاب تداحو يلاهأ »+ 0 اوقرذ 22 امو

 لك [وتلاواه ري د ل ةروزم 5 0/04 5 ريك

 لئامالانوهلاصلا ىلوحعرصو * ٌتارر>ا تنك تح تحر امو

 لفاق مويلا مكنم له الا تلقف *مهلاحر طس را 1

 لعاف:هللاام نوردي امو يادر * مه رسال نذلا للاب . أ

 +1 كرتيف نجح وبألاق لاق لضفللا نع ا ء لوألا نع 5 را د
 املا لجرلا كال كيانم < ايفو ةلاط ا رخل 17

 ايدي ادنأ اين سا ل » تاش ا

 أ ن
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 لاتقلا رشا زكمالملا نأ الو نورا لاقو ءا قليلا بداص ووف بورحلا دهشلا رس 61 ناك ن 1 ْ

 نحح يبا نءط نمءطلا هي 4. || رظني كف وهو لوش كامس عدو انند 0 الم اذه انقل أرهاظ

 ىتح لئاقي لزب مف ءاقلبلا هذهو ندم 2 انه تأ أ نحع 01١ راو نال يت ريضلاو ا

 هتباد نع هسفشن عضوو رصقلا لخد يتح نححم وبا ليقاو نيركسعلا لهأ زج ادق لالا فصتا

 كلوي ًاشناو ديقلا يف هياحر داعأو

 اقوتس .مهمركا | نحم انأب م نخفزيغ فيقتتلعدقل
 افوقولااوهركاذامهريصاو * تاغباس اعوردمهزنك | و

 اهي عمهجبلفاودحجن ناف # مون لك ىف مهدفر 1

 افوجزلا يجرح ءركأ مو # نااورعما ةنحاكقللو

 : افوت> مهع ماعر 3 ناو # ىئالب وفر ءدقف سبح أناف

 هتاك | مارحمب ينسيحام هللاو 1 لاقف لجرلا اذه كسح يش ىأ يف نجح اياب يملس هل ت

 هئفاق 0 سلا ا تا ى 0

 تلق: يال ينسخ انابحا

 ايكو رع ومده ياطع يور * ةمزك لضأ ىلإ ىفداق.تم اذا

 اهتوذا هل تمام "اذا تفاحا + ينناف ةالفلاب ينفد الو

 اقوا دقام دعب نم اه ريسأ * 5070

 ردقب مل هب تناك ةلعل رصتقلا يف 0 ينأ نب دعسو ةلود نيملسملا يف تل دق يماس تناكو لاق

 0 0 املف ينادشلا ةيراح نب ينثملا دنع هلبق تاو نوضح لاش

 ٠ تناكؤ ةريغوأنب كلف كلاقت ةقءاينطاف مول لا يل ينم الو هاك تا ألا ةدش تار

 | ريخ 0 ةيكاككاو هحنأ ع اذا يتح داوسلا ةللو ةأدهلا ةلياو ثامرأ ة ةيشع دعسأ ةيضاغم

 , هللاو مرج ال لاق هلعفت تح هلوقن "يشب د كذ>اؤم تسلف بهذا لاقو ةكاطاو هب اعدق نجح ىف 1

 رست نإ سدحو يره وهلا زيزملا ا نرخ ادبا حبق ة ةيقض ىلا يناسل كحال يفا

 اورمح كح لاق مزاح نب دم انندح لاق , متاح نب دم انسدح لاق ةمش نب رمع انثدح الاقي اهلا

 عاجلا شفخالا ناماس نب مل قرحأو 2 نع دعس ن د نب مهارب نع رح 21

 6 02 اولاق متأهتياورف 1 نع يلاعالا نا نع متاع ك1 تانك ن نسحلا نإ

 ' لوقف هددهف ابراش هب توي دعس ناكف محاعالا برآ 2 صاقو 5 دعس عم جرخ نق 0 ثلا

 صافرلا برش دقو ةيسداقلا موب هب ينأف اولاق الف كلوقل اماف لجو نع هلل الأ اهكران ت
 ' املف ةطف ىع نيدلاخ للا ىلع لمعتساف سانلا يلا دموي جرم مف ةحارح دعس تناكو دنقلا 00

 نجح وبأ لاق سانلا ىتتلا
 ًاقانو ىلع ا َُك 3 0 املا لل 0 0

 ا اذكو كيس ون ءاريز تءاحف هو دازو 0 3 نبوخ 0 د لم هربذ ا تاسالا كد



 ( مهر

 لضخ اهقووار ةزم #© ةعرتم كالو

 هذهو يفا ا لاق 06 ع كر نولو و هلواو لما فيفخ وشل نيريذالا نيتيلا ٍُك ءانقلإ :

 رول ةمايأ و تامر 0 هل لاقي 4 .سداقلا بترد مانا 3 ماو ُُق 0 ينال 50 ةعقلا

 ربذح نححم ينال ناك اهلك يف لل 2 تدع هريخو بأ امك مولو تاهرأ موبو ثاوغا ها ْ

 ررر> نإ له كلذب 00 ( ند يبأ ري هلاصتا تاك مه ا دق هرب انهه انركذ اعإو

 نب دايزو ةحئلط نأ دق نع فش نعش نع رد ىخ ب ىرشالا ك5 30
 نأ ىلا اود.صا ك0 سرفلاو لو ءلسملا نفل تاكا مول ناك ا1 لاق 0 نم كار نع قراخم |

 يفناك يلا ةليالا هذهو ليللافمصتنا ىح اولتتقاف سانلا فحازل' سمشلا تباغ اءلف راهلا فصتنا |[

 ناك هلال كحخا دق مهر 0 ليلا ترا 2 نو مهاجر نإ ال وف باقلا يف موايخ تلاحو

 تايوسانلا ز ردا لبيللا ك1 | ف |ولاو لاتقلا سانلا ر 4 او 00 ىلع سلو هس رف 0 كا م

 سانلامنا هَ ند ضعبا لاقو ماي ل ىقاث انعك تايه سن كلذ عحف اوسما ذل ل 0 نوما 3 ودل 5 8

 ءاوسلا ىلع مهاذ قم اللف وعلا تكشف اراك نو م اوك مهناف يف ناذق ون الف ءام الأ ىلع 5

 لاتقلا نا او اولاو ولا نم ودمعلا كا | ناو ىنينأف تو ءالؤهو لون ودعلا كت ناو :

 نح+ دبأ دوص رصقلا يف وبل هدو 07 بات 5 دعس هسا دق ندع 1 ناكو ةلدالا كلت ُْق ْ

 هصقخح نأ تنباب لاقف هصفح ينأ تن يماس ينأف لزاف هدو هربزف هليقتسلو هيفعتسل دعس ىلا

 عجرأ أ هلل ىف كلف ”كأ ىلع هالؤ ءاقلبلا ينايريعلو ينع نيام لاق كاذ امو تلاق ري ىلا كال له ١

 ل هدو.ق ف فسر 0 5 كاذو نأ امو تا يديو 0 يعضل 0 كنلا

 اقانو ع دو كرو »* نقلا ليلا يدرت نأ انرج 0 1

 ايدام 0 مهل 21 5 2 ١ راصم * تاع ديد يئانع تت ث اذا

 تا اذحاو يوك رقي عرسال 2 كل اد

 ناري دق امس ذلك لع © فراش 02 ا

 اءلاحرو قرع يع لهذدو * اقءوم كرئا مول ىرد هللؤ

 اينوحلا 0 نا تَرَ نيل نب ةهدسهعا سا ال دهع هللو

 تع رواهرغأ اللقى ِس رفلا ما تلاقوهتقاأعأف اف كدهعت تدصرو هدا رذتسا دق ىنأ يم ا

 | يلع تدم ا "ع 8 ىذلا رصقلا تا اهحر >او سرفلا نح# 2 داتقاف امد 3

 9 بملف موقلا ةرسسدم ىلع لح مث ربك سانلا 836 و راهنلا ءاضاو ةئمملا :كايحم لاك اذا

 ١ موقلا ىلع 0 8 سانلام امأردذ 9 باقلاىلا نيملسملا فاخ ن 5 < نيفصلا ندب 8

 هوفر ١ هو هزم سانا بدعم 0 افاق ع دانل سان || فصقن ناكو ه>اللسو هحم رب نيفصلا ناب

 ا 4س 0 1 4 16 0ك < مشاه باحصأ 0 0 2 | موقلا صعب لاقذ ندم ال هور و



 ١ (١*ح)
 «.151139طش 135331911 1 ا ا سل لس ا ا ا اه ا ا لال 1 ل طل نا تتش ست انش ”٠

 ىبارعالا نبا نعل و> الا نسا نبدد# امدح. لاق شفخ الان اماس نب ىلع يفريذ-ا اهبرمش يف ندودحما

 وهو ارارم دحلاهيلعهنعللاىضر باطلا نب رمعماقاو را نجح ىبا برش رك امللاق لضفملا نع

 بروف ءارهج نبا هل لاقي ايسرح هعم ثعبو ىذوضح اط لاقي رحبلا يف ةريزجخ ىلا هافنيهتبال
 ءاروح نبأ نم هبه رك ذب كلذ يف لاقو ضاقو ينأ نبادعس قأو رحبلا لاس ىلع هم

 اسي>دق يصوبلاوءاره> 0 5 ينداخو يناح هلل دما 3#

 املا رك رملا سيف ىضوضحم ىلا © 0 ىدوبلاو رحبلامثي ن

 الج وأ راغ ام اذا هلالا دبع * ةلغاغم صفح! بأ كيدل غب
 ريدلا كالا يح اوناموي ++ وعرف اذا كرا نعت ك1: يا

 اسنخ مهضعب ام اذا ديدحلا نم © ةفعاضم يفاشغآو جايبلا يتغأ
 ان < ىفأ ا اد 3 3 ينادحو يف 2 .١أ لاق لضفملا َنَع ء ينارعالا 0 ١ ةياور هذه

 ة ةل> لك املا رظنلا لواخغ سو.ش اهل لاقي راصنالا نء ةأسما يوه نححم ابأ نأ رك ذف
 ناتسبلا يف ةوك نه فرشاف اهلزع. بناح ىلا طئاح يف ىل.ءي لماع نم هسفشن رح اف الع ردقي |

 لو, اشناف اهأرف

 لوف ةعارز نع ا درو »* دحاو 08 2 كا

 دق ءاره> نا هللا الل> ردعم ثعحاو 0 ىلا هافثق باطلا نس 0 هب اع اهحوز يد ْ

 ا اقيسس هعم جرح ا هع هل لاقو هب نيعت دق ةيط هللا ىذا نكي لا

 2 اف هل قيد أهمف 2 ةرارغ ُق هفح محلا ةرارغ يف هلأ 0 4ةيس ل ندم

 ىلا باوو يدفن 0 ارو 4 , ال لاقو ها نح# 0 ئرشا يدوبلا برقو لاش || ىلا 4

 ي- ودعل ج رح هدب يف 53 سأاو ءاره> نباه ل و فشلا داق اةقد همم جرح هناك را أ

 لئاش وهو صاقو' نا نحح و ليقاو ريا هريذاف ر# ىلا اهدار هريعإ كل

 كل لأ مح !او ثامرأ 0 ناك امافهسك ةسدح لوس 2 -كف هريخ 0 و ةيسداقلا 0 0

 ةعس : هادي تاك ني ثلا لئاقيا هدق ل 0 هطعت نأ دعست ما ندم ل لاس

 لتاقف ءافولا ىلع اهدهاعو هلددس تا>و سرفلا هتطعأف اف ديقلاوف هلحر عضإ يت> داع مس نإو هيلع

 0 1 نع زارا نع 0 ربا اذه ( ينأدح ) هس ين ىلا داع متل ل 2 ءاللب ىلبأف

 وهو فيش ن الجحر فلغ هنع ا ىذر باط أ نبع نأ ةورعن, مصاعنع مكح ن مءاوإا ا

 0 رع لا هال نأ 5 ال>رو يرمه || ءاره> نس سمأو را ن مدي ناكو ندم 9

 ا نجح وبأ لاو 4ق دارو هلق يذلا لدم ريدا

 2 هت و

 لحرا مول ينايحاص # ا ءودس ايحاصص
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 ًاضيأهلوةتاهمالاب رخفلايف لبق لثم درشأو لاق ضغبلا يفلثم ريسأأ هنا معزو ةديبع وبأ كلذ يح
 نك ناب الا لك الأ * يرن نأو لاح ر يما يئريعت

 امنبا اط نوك ١ نا الاهنلا يلا * اهتكرت نا اهربغ ما ىللهو

 هلوق مهلعشب مماتاقم نع كلا معلا ىيفادتعا ق لي لم درشأو لاق

 امذجا حيصاق ىرذا هلفكب « هفك عطاق لثم الا تنك امو

 امدقت اهيلع يرخالا دج 5 هلع[ اح ده ا هآدب

 امجحاف انين نا يف اكرد هل * دحمإف كلاب ف كلاداةتسااملف

 مهافاكو مهاجم ولف ىرخذالا هندي يدحأ عطف نع ةلزنع هلاوذا هب مص اهق هنا ديرب ةديبع وبا لاق

 ةمكح تايبالا هذه لثع دحال عمسا ملو ةديبع ولأ لف ةصرفلا هنكم تالا عد نع

 هنايسأ دنع مكحا دام ترص امان راسا امال نم اهفو اهرخا ىلا اهوا نم الا

 م« امال الا نانالا لعامو * اصعلاعرقتاممويلا لبق را ىذا

 | برس ردا تديلاو ىع 5 لاو مع فلاماف 0 ىف ىرخذالا هدب عطف ند ةلزنع ناك

 كار 0 نم امفو

 امذهم نأ ىوقنم اموي دب الف « ىوتلي نينيرقلالب+لزي مل اذا
 هلوق هريغو لاملا طفح يف لق ل داقأو ىلع وا لاق

 داسفلا عمريثكلا ىت الو *# ىت.يف هحلصي لاملا لياق
 ةازررسس داللا ف دو _« ءان ند كلاش

 تس و
 اهتورع يتوم دعب( ١١ ىثاشم ىو ر ٠# ركب نج ىلا ينةداف تماذا

 أهق ودأالن أ تماماذا فاحا * ينناف ةالفلا يندد الو

 ءانغلاو ىنةثلا نححم ينال رعشلا # اهقوذا تسلف ااوفدم ت>ر اذا يوريو ليوطلا نم هضورع

 هسنج مو مهاربأ 0 نأ نين هشو و نع ىلع -ولا 2 ليقث ىلدوملا مهاربال

 مد هبسنو نجحم ىلا رك ذ و

 يدسف نب هوعنب ةربع نإ ةدقع نب فوع نب ري# نب وار بدح نب هللأ كيع نح# وأ وه

 ةلهاجلا اوك ردا نيذلا نيهرمض لا ند ندع واو عضاوم هدع قف ةيدسأ يد دقو فيش وهو ا

 : يدادغب هأ م هتيذك هو ْ ْ

 110707 تاهو ج00 تل 2 27 2 هن ن1 تما 002 هه مدع دع هه جت هه 22 2222 تام دب توت 222222252222 تا ج2 ص ع+

 كه ا مت اي ل ل لال ل

 رهءذحال نيرفاعملا ند ناكو ةدحاااو سأيلا ى وا 2 دوددم عاحش سراف رعاش وهو مالسالاو
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 اوعدصتينانيندالا 3 حزد>زف »* هفلز لد الل ئنأ لك ىلغ

 | هموثو ع يباب ,نم هلاو>|ىنع اعاو كوقراشيو كتنءاوعدصُف نيدالا نع دعاشال لوقبي

 1 ب نم

 0_0 ٌ 7 . .٠

 اوعدوأ كلذ دسب اومولف يسانا * مهنا ةعيبض يعوق ىلا ينكلا :

 عم ثيحن 0 نك د ا كلاوخا نك دقو

 عاعلو ياوه ن م كيصل نيع ءالو 2 0 حالو

 0 جاححلا ندعس ناك علعلو ةفوكلاو ةرصملا ناب |مف رب هلا ىلا دااوسلا در 311 قم علعلو ديص 4

 ًاضيأ كلذ يف كلتا لاق ا

 ربق يف صاظع تمردقو تدهش ينأأ كل معا نأ امون كالعل

 يردالو هلالا كم يرن د ىلددو ىدع ناو> الا كرحمو

 يمالايفتروو واف خ ةطخ هل »+ مسن كلذ موب امح يك وأو

 لود كلذ يفو لاق

 امسي نينا 8 7 ىديش اودار 05 ريغ 2

 و مد سس 30 ,ا د 5 امد 0 ول انا ةلرراخأ

 لا 00 دعا نمت زيكو تايازت 2 8 ؤامدو انؤامد تطاخ ول لوقي

 .: نيح 0 رح املا لوط ىلع د حاير انو 0 كك ل ْ

 ا

 رصن ىلا أريقف ىل هىلعاصي رح 3 هذ ماسن امولظم حمصلو ظ

| 

 ينود هاراو هنود ىلارب * اضاوه ف غاو ينضغييا

 نيقيلا ريا, نايهدلا ير * انحيذ رحح ىلعانا ولف

 هآوق سحلتملا لوق نم باعإ اممو ةدتق نبا لاق |

 امد : 0 الو نلياز « ازامذ طادقاول انا كراحأ
 ةعامج انيفو ىلمءينب عم ! ت07 ناك ب نم لحر لوك هلو طارفالاو بذكلا نم اذهو

 تنكك ضرالا نم ةدهو ىلع ىلاوملا قانعاو يمع ىنب قانعا اوبرضف ةيلاغتلا يديا يف انيلاوم ن* |
 ! ماق ائيحه ناك اذاف امهب نم ضرالا ضاس ىرأ يت> ىلوملا مد ىم زاتعي يبرعلا مد يرا هللاو |

 هل ل لتلا رسش» نذ لئءبو ةدتق نبا لاق هنع لزنسي ملو هقوف

 داتعلا ريخ نو هللاىوقتو * نط ريغ ق»- ىملع ءآو

 داز ريغإ 0 # هاغا نم رم نأ لاثل امل

 داسفلا ىلع ريثكلاى بالو # هيف ديزي ليلقلا حالصاو

 نءهاتملال وق ضغيا يف لبق لثم درشا يمئاحلا ىلع »| لاقو|
 امدءد سعال ىح نايازن * ان ؤامد طاسن ولنا تواحأ
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 لااغ نب قدزرفلا لاقو [5

 ْ رق لا ىذل تناكاصملا ناف * معشاحم مولح ينأتسأ ت :< ناذ :
 .ٍ 0 ع لآق ِ كلملا مازتعاو ةيلغو ناساف نب ةعبض نب كلام نب دعس ثيدح كلذ نمو

 ْ ا اًضخلا 1232 كلاما عرقأ يح ينعدتا ن :.ءللا تدبا دع_س هل لاقف هريحسط بصإ و ها

 ١] اهحضو 2 اهعفر من 2 1 راشاو ها عرقف اصعلا لوش اع يأ كالذدب هملع امو كالملا هل لاقف !

 نا ىموصالا نع متاح وبأ ىورو(سمانملا 0 ىلا ثيدحلا عجر)لتقلا ن ا هريخاف ينعملا مهفف |

 لاَقؤ مث : هقاط دعب دنه ني ورم احن 5 ا

 ا_؛ام باصنالاو تاللاو * الو ءاحبلا رذح ينند تاعأ

 1 اذ امناك حولت فد * يف كضرعو ادنه ينانهرو

 اواهخ نمواؤملع نم شالاو 5 2218 0 ا
 اواحنام سنبو ناهرلا كرع * مهب د نيح ةلوحفلا 0

 ْ لوح ةتتل نال :نيطلاك مف مومعلاو َهلُو 56 ْ

 1 محن دا اان تلا هفصي اعاوردسلا ةيسرافلاب هو بارعالايف ناييصلاا م 0 ةيعا نيطلاو لاق |

 ْ حايرلا فات يف نيطلاك * حال مسرو تا

 ]| ينمزلا تيتكيو سانلا ضرتعي لح هللا« رار هان عل و ع 0 نطل اهنا عر

 لوش ًاشناف يتارعا هيلع فقول“.

 نكتشم ءادو ءادلا يهاط نم 8 نمر ينإف ىدمرلا أو. 1 ظ
 نحو نح مهاوجن فاتخي #* نر نيطاب ب يف ىوعأ كيا

 نيطلا ىلا وح نيءا». نأ ْ

 : ىلا سعالا لاقذ كتنامزام هل لاَقف 0 قو اذه او ممر كاقف

 امو | تكا 1 رقلايذدهبعىلع # هل : تك هللاو5

 ْ 0 نيك زخات هانم ضيدقلا ؟ىءااعزرف امد

 || ظحاحلا لاقو نملا ةلفس نحْلا ناف نجو ن>هلوقو دلو يتم يردبال هنافاذه اونمز ورمع لاقف

 نسلم 2 هتلر ءانغلا هيف ىذلا رعشلاو سانسنو سان لاَ 6 نحو نح نابررض نملا |

 1 يفدلو ند-انملا نأ يمصالا نع ماح 00 رد ب ند هلا رف كر الل هلوشب 1

 يركشيلام 1 كارلا ثراخلا هنع كلملا لأسفةاع و .اغياوداك تح  ممف 0 ثلا. ىنب نم هلاوخا

 رهفعد ل 1 ا ور# ينب ىف طونم م وه الاقف شلت ن نمت لاقف ةدل> نب ثراخلاو ١

 كاشخ يلي هالو * ل ءاطو متم نه لهأ قرف

 ف ةونأ مهني نبذلا ناو * 5 نح!الا يذلا ءاقا

 كلذ 2 لاقو ة 4عيلد يا 4موقشل قو هلاو> أ قرافت نييحلا 3س طقاس وهو م 3

| 
 * مهقأرف ذ ىلابأال نذل ماقأ * 2 يذلا يثايرلا لاق
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 مس سس 2ك 3 00000-خمآ

 لاقف لمفف ي رخ أهمل ف.صوال ناوعألا لاةفالثما ماسراف يرخالا دعا ملىلوالا نع يم . والاق هذه

 حجسأفت ال1 كال دا وام لاقث لعتف ير !ةمطلا لاقفهدبءبدؤ, كام لاقهذه باوجامدل |
 هل دار, ادئار تعبنا نامءنال ادب مث ككبام هدنعت كف دمقَأَف تيجا نامعتلا هلكاتف الم اها -راق أ

 اماذ وا ادماح ءاح نا م.قاف كلذ ه.يضغاف هيلع اطباف كلام نب دعس اخا كلام نب ورم ثعف الكلا

 فرى دعس ناك دقو ساناا عمهيدل دعاقدمسو هدنع سائااوهء.اع ل دزنامعتلا ىلع و رمت مدق املفهثلتقما :

 ريشأف لاق كناسا تمطق هنلك نالاق هلك أف كلملا اهيأ ىلنذأت ادعس لاقف هنيع نمنامعتلا هب مسقأاع
 مو مولا اصعلاهل عرقأو و لاق ث ةةدح عزئااذ ذا لاقهلا يموأف لاقكدي تعطق هيلاترشا نالاقهنلا ||

 دع تاك لا ا وهبادب ناب امتسإول هنا ناد نع نأ 000 اتفه ع راف كفل لوشام ا

 ع انام هللوشب هنأف رعذ هاما 1 هو و 0 اارظنف ةدحاو ةعرق ا هأصعل عرقف مق ْ

 مدس مهلل وش هنا فرءذ ىرذالاب هاصع حسمو و ءامللا ل عمر متةدحاو ة هعرق اصعلاع رك

 ام ليقاوةعرق اصعلا عرفا © ”.اناسالو لوق/ هنافرحقاشش ايعقر 3 هاصع فرطن ارارم اصعلا عرق

 له نامعتلا هللاقف ناممنااىدب نيب ماق يت كلام نبو رمل بقاف هلك هل لوقي هناف رمق نامعتلا ومين ||
 هرعا امصخال ةاكشم ضرالا ا.صخ دما 3 امدح مذا مور لافق انيد> تممذ وا انصخ تدهح ْ

 0 دلال لاقت فئاخ اهماو ف راع اهزكتمو فقاو اهدار دوب امدحالو |

 اصعلا هعرقل دعس لاقذ دعس ا ماشا وه اذه ورميواصعلا هلّتعرق ركل وهو احذف ْ:

 عرقتموقلل كاذ الول كت ملو # يحاص نيثيت> اصعلاتعرق ْ

 عبشإ يعرلا ىلع امفحراسالو * لحمع سل ضرالات ار لاقف

 عر هتف رب نع ثعغ اهاص الود امدح فرءيق بد> الف

 عطقب مف كاد 3 داكدقو *# هب 58 ءانو> اهم ْ

 عرثن ا عا ربج نإ كلام لاح ىرعلا دنع نب ةيراح نا 1 ع يور دقو |[

 سعاشلا وق نعودل تعرقو اصعلا ||
 للا يذاتعرق اصعلانا * انا مولح ال نأ ميزو

 نيح ةنانك يف رد اكلم نب دعس اسملا عرت نا لو انا تاما مياءلابو تطقس ريدا ىلعكالام لاقف |

 3 0م دل 15و 1١ اى الو ثيم داغ ايضغإ ل اناطلا نتدونيلا كلا نأ ْ

 أ كح يناودعاا برظلا نب ماع نا ظحاملا رك ذو دحاوينءملاو ناصقنو ةدايز ظ ظافلالا يفو شاير أ

 نع راجو مكلانع هفوهاذا اصعلاب عرقت نا هتنب سمأ نايسنلا هارتعاو نسا امل ةيلهاجلا يف برحاا []
 سملا تنبدنهو نامقلتنب ركرادقم كالذيف تزواح ىح برعاا تانبتامكح نه تناكو دصقلا

 ةلعو نب ثرحلا لاق كلذلو ملا وذ صءاعل لاش ناكو نييدايالا ليلا نأ واخ !تلنبت ةعرخو

 محلا يذلت عرق اصعلا نا * انا مولح ال نا ممعزو

 كلذىف سملتملا لاقو

 اكلكل الا نانا ع اك 7 اصلا عرقتام مويلا لبق نا ىذل
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 ةراجحلا هتعل دق فخ مللمو ةعيرس ةكشاوم مجالا زئتكم زانك

 مدكم ريغ روفاكلا نم ىلدت * ةيصخ قذع هلاسذا ىلع ناك
 وهوةفرط لاقف يطغم ريغ ممكم ريغو باصملا عمجلاو ةلقدلا يهو ةبصخلا ةعايكب هند كله هيش

 كلها يلا عجر اسسملا هل لاقف ةقانلا ىلع الا هي ال ةمسلا هذه نأ يأ ل قوتتسا هفرسال |

 نب هف 0 تا نه بسملا هل لاقف كانه كك نه تذباع وا ةفرط هل لاف. ةيهادلا صو ةئماوب ظ

 ةديعاويأ لاو :لوحفلا نم سلتا ئمصالا لاق,ساحتلا نإ لاقو سما هلع نش ساق لا

 هلاوك ىلا ندملتلا قس

 اكلك الا ناتتدلا ع امو * اصعلاعرشتام مويلا ل ,ةوحا يذا

 امذجا 0 ىرخأ »فكي « هفك عطاق لثم الا تنك امو

 000 8 اع يرخالا 0 00 5 2< هك ا هادي

 امجخأف انينت نآ يف كرد هل هدف كلاب ف كلاداقتسا[ لف
 اممصل عاجشلا هيبانل اغاسم *يريولو عاجشلاقارطاقرطأف

 ند هيعدبو هيج 0 وردعل ةارتدلا دزا ند ل سود هيعدا ل اع عرف شاير وبا لاقو

 نود هنعدنام اًماف ةعمض نن كلام نب دعسل ةيلعن نب سيقود هعذلو فاودعلا ترطلا نا

 بررعلل | 20 دخاوالك نك 2 دحاو براظلا نب صاع يفو هيف رياف هج عر ركقل

 ون ترملا نأ كلذو.رهشا تيدا اذه ف تمح كو د ل نوك احب |
 مم ترمصدق كلا 46 3 هل ت تأأَةق ريغأ و ند 5 5 ح فلا ناكو هتموكح صعاب ُق طاغف هللا نوكاح

 اذا هتنبال لاقف اع اذ 2 او ينط كك 65 ا بهذو طاغ اذالحرلا مهو لاقي كيكح و

 42 كام و همكح يف ا ٍق هءلح هيلا بان اضصعلا 37 تغعر 9 اذا تاكو اصعلاىل ىعر قاف كلذ 5

 ليخ ةحفاو ا لا تاكا قا ق نب ةعب ءهض نب كلام نب دعس نا نو#زف ةيلعل نب سقف وثب

 ا هذه دقأ مل ينا دعس هل لاقف اهنع هلأس نامعتلا ىلا يهتنا املف ةلءمم اع ا !و داعي اهضعب للا اللاالاا<ا<6اارطااظتبب يشل شل لضللللللللللل| ب 7ب7؟7؟|؟|[؟|؟[؟[|ز||]؟ط|/|/|؟]؟]؟|]|/|]؟]؟!زض|/|؟|؟|؟|ث|ز|/زثظث|]|ز|/|/ز/|/ز|ز/|/ز/زظز/|تثزظز|ز | ض2 22222 بسس بسس سس سوس يحسم سس بسم هس ماسالا 5-5 الكاف 3 7 1 اهعن داي 77777771 جب د وج ال" 00 اديان 17111
 | هرحش ىور 1 ا دم ثنغ اهباصأ له 0 نع نا.عالا هلآ هع .هال هذه ىعأ لو اهعنمال |

 | اماو ةمعان ىعيشف 0 ةرهاسف ةدفانلا | امأو رك قررا ف ريزغف رطملا انا

 أ| عاطتال ردغف ثابنلا اماو ءائمرلا لدب ءامعزلا ىوريو اهئانح تاتباو اهبراسم تالتما دق هاثمرلا
 اها ةرزاطاك ءالذكو معلا نم برضض ةدفانلاوةتد ةعاس 3 !|عترب اذا رتقن عكس :البارمف فد اًماو

 | ردقلا ةيقب يهوةرارقلا بلظت رتقتو عنف : مكننو راغص مَع فذحلاو بارت كالا نعول لا

 | سل ناو باسل ةلاود وبي ل هدسحو نامعتلالاقث ملا راغصيهو رارقلا بلطت رمد لاقيو

 ناجل طاعبا الو طارفا كنم نكي مناتأش دعس لاقفهباود نع ىعت اعكتن :اتثع ناف هوفمل

 || تاو ام هل لاقف َدِسَمَف لوقلايف يدعتب نا دار أاعاو هملطلف هل اقتصر تالا 0
 || باوعام لآقفهمطلف ىرذأ همطلا شيصوإ نامسللا لاف الم الس راف ا 20200
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 سس للسحب 76777977 777 شت ل تت

 نإ فوع تنئب مهو ةفرط تاد> ضع يهو ركشب ىف أسما ةبالاق يلكلا نبا ريغ 7

 راو انا وهو ةفرط لّقىلو يذلا رمح نب دضعمو مهر تأب ةبالاق ىه لاق ع كشدلا ثرح

 أ نإ بوقعي لاقو هموق ىلا اهعفدف ةفرط ةيدل لبالاب ءا> يذلا دضعم هريغ لاقو سرقأا ديع نم

 بألا راوألا نإو ةقاوو وبلا هلل اه راوللانم مث سدقلا دنع نم لّحر ةفرط لقيذلا

 | فوع نب ورمح اب أ ني .حوةعسر 0 ولا ياكلا نبا لاقو هانإ موهح تركب ناك امل هموقو

 8 06 نفور نق رع ن 0 00 ىمفأ نب زكل نب ةمادو نإ

 ا ةفشح ةرثوذاو رئاوألا اومسف هعم ءالؤه صخ انإو ورمعنب ةعبر وه ةراوحو ا ف وع

 أ هيف تعضو ول هبحاصا لاقف هرفصتساف ةكب وأ ظاكعا حدب ع هبال ةرتو> ىمس اعإو لجحرلا

 أ نب ور ناك ي اكلا ن ١, لاقو ةفرط ا د.ءلا نب ديعمو ةراوح ىمسس كلذدذ ا يتراو>

 | نانود ةيدلا رح راما كر نا لوم, داود نه هباصأ ناك عن ن ف ط يدو دنه

 ا يورو ) نكما يأ حران هيجي ضرع راثعاك وه يذلا دنه نب ور.ع اولتقتو هب وا

 نب ورمع هب ديرب حاكن || وهو دصعلا نم هب لش يأ ة ةمحعم ريغ داصلاب دصعم ةطخ ليق ةدربع

 هلق يرئوملا نعال م هنأ م ءزو ةفرط لق نه قا دنه نب ور٠ع نإ معريع كادؤ اد

 31 ( ىورو ) ةفرط ا هلا نب دعم ىلا تءفدف هدب هلال هنال يروا ن مآ هيد تالي

 يف ةعب 0 نوعلتلا 7 الاق يضلا لضفملا ( هاورو ) يلجعلا ليعمسا نب شار نع يلكلا

 هيف لاقف 12 مهدشناف 0 ةيلعا نب سدق نب ةميدض ينيل ساحم ىلع فقو هنأو هنامز

 مدكم ةبرعيسصلا ةاع جانب #* هراضتحادنع عا دقو

 لءْلا تفصو يأ عا ىوتتسا مالغ وهو ةفرط هل لاقف ةصاخ ثانالل نوكت ةمس ةب رعيصلاو

 ديو نب تيمكلا لاقو الثم هلك تيفدق تطلخو ةقانلا تصويب

 لمحلا قونتساف ثينأتل 5 ت1 ةز-هم مكيف نا كوره: ف

 5 0 01 معا 2 الا ناءاوعر كاتمنإلا تاجك ف تيكسلا نبا لاقو

 نب هف رطو ةيلعأ نب سدق ينبا سلجم ىلع موي تاذ فقو هناو رازن نب ةميبر نب ةعيبض ىنب دحأ

 تنبلا اذو دعنا سحأ انا أوم 5 نوعمتسإ ناملغلا عم بعلي دب لإ

 مدكم هبار عم )4 _.ءلع جاني د هراضتحا دنع مطا للان دقو

 0 00 قو كك 4 رطلاَقذ كأم ا كود ن علا ف والا م موتا 0 نو« زب |ميف هي ردع .صلاو

 نم هسأ أر ينعا اذه نم اذه ل.و لاقو ةفرط ناس 1 1 . و عسل باضغق موقلا 16 اللثم

 مالغ وهو ةفر ط باع لاق ت 8-0-5000 علا فاسو وب ا 0 د نا لاقو هال

 هلوقوهو هن هب امصق 2 هلاق ا ساع 3 ثتيسملا ىلع

 مدكم ةبرعيصلا هيلع جان د هراضتخا كم مهلا 2 دقو

 ظياغ مدكم ةصاخ ثانالا ىلع نوكت ةمس ةيرعيصلا

 ملاك يصخلا يف ما 8 ةيريخ لا متللا زاقككت يك



0 

 ثراحلا تنبىهو هما دئهو دنه نب ورمع نم ايراه ماشلاب سماتملا قل الل ةديبع وبا لاقو لبالا

 ٌننامعللاز  نسقلاءر هان ردنملا ور وهو يدنكلا ةيوادمنب رارالا ف ورع ناأ

 نإ ىدعوهوم# نب كللام ينب دوعس ن ,ثراخلانب 3 رد ,ةعسبر نب ىدع نبو رهعنب سدقلا يرمأ

 دنع ورع هل كتك نيح كلذو مكن“ لو يال اع ينساعإ ىلا نا لاقو مح نب ة ةرام
 لاعف لشتقف نرحتلا لماع ىلا ةفرط راسو به ةعادلا 27 انف هباتك نباتا يشأ هن طلو
 همدب باطلا ىلع ةفرط موق ضرحيو مأشلا . تا ركذي سماتلا |
 ديبلف مهدو .ينآث اذاف « .يوحلا اوناكهلهاوقارعلا نإ ]

 دقرفلاب يدتهتو كامسلا عدن * يتقان ليلب موتك رتلف ظ

 يعاش دقرفلاو ناع كامسلا ناذ |

 دصرملا قي ضفاخن صوحناا ودع # اهفدبب رمملا عقو اذا ودعت
 دييقعم بكري اناشم“ تءادكي < كرم نم امر خش اذا دك 3 ْ

 قرع هش ايغافرأ اهنانمو قاثبأ ةقئوملا كسلا نال نم نئللا صحا كول ظل

 برلاب مضاوملا كت |
 دج دل !نوتمىلع بارسلايرح و .ه# يرسلا دعز تاك اون. باكرلا اذاو

 در>الا ءادعالاب ةئيرقلا بذح * ا نايخأ نهورملا حاصو ت> صم ْ

 ليح يف ناريعب ةئيرقلاو ضي ةراحد ورمااو د>د>و ددح لاش ضرالا نم بلصلا دحدلا ا

 عيرمسلا ثيثحلا درجالاو ًادهج لأ, مل اهدحأ تلفأ اذاف
 يدرلا وه نير>ا موةيدهو * مهد مار موق دالبل

 تترع. هلادق مه ص اأوبريذ * مهيده ناك هاما هش رع ْ

 ءوسا مآرب الوماضرال ناسغ راح نإ لوّش ريسالا 0 يدطاو ان م راخلا يدطاأ

 كييسفم ةدلبس هل ردجلاو * طا ةاملاو ةا01 | ْ

 دورملا هرأ ل ضانملا وحر ى# هدطقر هاا ف1 :
 ًافساتت هي نأ دازأ لب :لاقيو تاهمالا حاكتاو ةيسولاب ءامر ىدلسا نطقلاو كغ نإ ور

 داددقم نيسع ةرااق'لا انو ا هجم كلا 5 ا :

 دعرأو كل اذئاف كر قرااف # ةواغ يتب نودو تالح اذاو

 ١ كديعوب يلإب اال يناف كلادباميندده لوش ةفيشح ينب 50000 يهلاقبوةماعلابوأ مأشلاب عض وم ةواغ

 دضعم ةطذ لق هيلا 21 3 مكنت اداع نس 1 ةبالاق ل

 ديما قاست ذإ رثاوملا من # ا نة تارا 0

 "راما هن زر ك2 0 اب اولتقا مكتود ديعلاف

 اهحوزركشي يبب نملهذ نب دل سدق نب 5 تب ةبالق يلكلا نبا لاق بوقعا لاق

 ؟آلا ىعاشلا ادق سمو ةئقو .افركو [دنيض هلت دوف ةلعت نب شنق نإ ةعسش نإ كل ني



 (أؤ#©.)

 0 0 مم داو وهو فورعو »ريغ هف رغم 3 م 00 9-0 3

 نا مهد ري نا دخلا ساما ينأ ا

 سود ائموق ذا مهدون ًاموق 4 :) ىفارعال ذا ةبم اش يعأ ظ

 ةضفللا رظن كلا رظن ىذلا سوشالاو ا ةيحان ىأ ةهاجف مدع ىأ يعأ |

 سوباق شاعامالو و ضشاعام »# ه ل دعأم ةايوبلا ليس ىكلست نا َْن

 000 ا دال و010 ةاولاو ءادلا لع نسوباق تدعاماالو ورح تشعاف يءدصالا يورو

 01 كلير هلا هلك ايتن او < هلك ا هزل اعلا بح تملا
 لدا دكا نكدادا ىشمدالو مق ند تيا اهىرسب ردن

 سدرك 27 ناكر قارملا بح ىناعنم مام يندلكو أه ربت كلبع ماشلا دالب ردن ْ لوي

 نبا لاقو 05 ,دارفلا برد هل لاقي ترد ن سدارفلاو ندد هلا قداح يوريو سابق ريع ىلع ظ

 يعمصالا لاقو سدر ما دنع كا قدرا تسرد اذا يا قدمدب عو 0 ما ساد: ||

 3ك هل 0 اهنأا غابت ل يأ سودر ة اهدحاو نيتاسلا س دا رفلا

 عدا راك سودا ةيرقلاف هلك أ

 سوم سم ل ةعلاف.ءذلاذا يبا # مكيدع 8 وق نس تلذن نا

 سيعلاعدوتست اهب ةالف نمو #* فذق لمعتسم نمةيم ن ود[

 سومغم ءاملا بابح يف هناك # ةتفاسم ءان ماع ىرذ نمو

 سوكعم سارا واهلكلكي يعرت *. ةمحمم تاذ 0 هنز واح

 لال للا رة وراطولا قيرطلا لدسملاو اهكلكب وح يورو فلق ةيود نه يذرو
 يف سو.غم بارسلا يف سمقنا اذا ملعاا ناك ديريو اهنوكرتيف هيف طقست قررطلا اذه دعبل سيعلا
 هتبالص رظاتل هتضضعاذا دوعلات.< نم اهرب اميحعمو اهرو>و هراثع نءؤي ىلازومالاو ءاملا

 هدشنتساف قدزرفلاىتا ءالعلانب ورمي ابانايورو اهطاشنامامزااب سوكعمو ةبالصلا ةمجعملا لاقيو
 هدشناف هرءوش ضعل

 0 | عدو: | م ةالؤ) نمو * كرف امل نه ةيم نود م

 لاوض نم ىلا 0 رعشلا اوصل هللاو ىلع اهمتك ا لاتف سار ةءانأأب كل اذه وأ ورع وبانةل'لاقف

 وهو سودلا هلكأب رستم كلا نأ عع ىهدلا ا رهلا بح ىلع تفلح يأ )00(

 دك اذ سلب ءاغلا تساسو ساس نلاقإو ساسي ماعطلا ساس قادكلا لاق ءاوغو حفلا لق

 فر>فذح ثيحهيف داهشتسالاو ةيفاالادهاوش نم تيبلاو ينيع ها مسا مغلاو حتفلاب اسوس اهلق
 ىنيعلا يف مالكلا ةيّبو للا ىدعتملا يرحي هلا اردآو.لافلا قامو ارز 2 نسنو هيما

 د27 3333 2 722252327 2 هع و قر 2-2 2و ويس وعم حست جس و همت ل تلت
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 را مدق يت جدحراصو هنلا كلذ لصوأف ةل>ارو را 2 هدد هنأ 00 4عمو كر هيل | مد

 تناكو مأش ا دل قول ردنا 3 0 || غلب ا هد نعول لاقو سعات 1 ثريد_ دع كآ ا

 قحاب مطب الو قارعلا لخديالنأ فاحو ناسف هقوحل هي هياع ق هب غلبأ نيع مون هابأ ت تانق نافع

 ظ
 ؤ
 ظ

 يراصن اوناك ناسغ |

 سواسم لمرال يوه ند هلاك #3 0 و قارشتلا رظذب ةلوقعم

 م ةراحملا يمرأ اهرظذ ىا قيرشتلا مايا قيرشتلا ديرب سوا هم لمزال فرط هناك ىوربو

 ديرب ساحنلا نبا لاقو لقعلا بهاذلا سولأملاو سواسملاو بره نيح جم ناكو مأشلا ىلا بهذي

 هلا ىلا تك ده نور 2 متر نب 1 ىف سماتمل لاقف توم

 سماتملا لاقف ةريملا نم هوعنعو سَ هلك اوذحال فرلا ىلع أ

 سويلم زجعلا بوو 7 لا لاط « ىكما- هلل ”الآ ردك لا
 0 آلا سا رم يفاوقمحتساو# ىتأشمويلا اونغأ 0 تنغأ

 سسبالخ نيد أ اا انك نضح نم ذوللا مهوافالعذأو

 هجلوءذارلإو فورعءم لي> نضحو ةعاضق نإ فاطاو تارت 1 نب نابز وه فالع

 دحاوال طالت:>اهيف رمالا وهون سالخر . لاشو ةفرط موب نوياطتال زدءءلا ىلع من مو دق لوشب

 نانعملا اواو ارد لحلا اذهب |وناك افالع نأ لاش د ليح نوح ساح: :| نبا لاقو اط

 اقرفتم ناك اذا سديالخ ر ءأ لاقيو داسفو طالت>او روع هيف رمأ ىنسالخ لاقو

 عشك الإ موقلاهركذ هلا ملطلاو »4 اوامر اف و لاح مولع 0

 سياكملاموقلا هركشإ مضلاو * لمت ىلع راوك اب لاما اودش يوربيو

 ةهكتنييننسنشننل) يمرس نع ا هش ا ا تل سيعانقلا لزيلادب ترتسا مت © هلزانم فءش ذا ةماسك اوناك

 هناهببس نمناكو يباكلا نب |لاق بلاغ نب يوانبةماسدي ريههنك اسمين ذاةماسك اون وك« بوقعي ورو
 اضاغمنامع ىلا جر و رماع نيعةماسًاةفف مالكم ذب عقوفنوبرمشي يؤلانبا رءاع وبكم او>اووهى

 ا هموك ىأول نب ةماس يضاغ ال لوحالا سا. كاد لاقو هيخلا دهس نيع ف لإ ةديع 3 0

 ناو يضمو كر ةفعءارو رمحالا ليما وهو بككب لس ناكو ميضلا يبأف نام يلا جرح

 فداء رع كاثو ةاللا نلعأ كو 6 هل 538 هنإ داراد ءااعأ رد فاو كاف نساك عمج

 نيردلا عض وم

 سيقاونلا (مقاشو ود- مآ دع قرطم ليللاو | 2 ضروال كد

 نا قاو دا امقاشو ما ماش اناا ىلا ا 2 لوشب 0 هثواظ ضع 0 ّق قراطت لاقي قرطم

 سمشلا قارشأ قررشتلا

 نسورقم بفكلا فر تدر هى دهان لا

 سبلاما تارمأ كفلا نودو © برطىلع يجاتإلو تب رطيفا
 5 راهدلا كلتالأمارح لسب < اطتلقن يرسل
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 الاغف او.ظع ىلآلا ن نايك رم طلب يبا ا

 الذل هن نور .اك #. ديم ىلا نورظأل امانق ٍْ

 نتا ىلا ناكو ناو رص لاقف فائم دنع نب 0 0 مشاه ينب ديري ورمت طهرو هلو أ

 0000107 ل1 كاد لإ كيلر لع 46 الإ ةلاوآلا لاق اذواق تلقا الاهف قد ز راي دس |
 كلكتت يفي اك تبأ 0 اق تآرا امو دعس لاق ةحر 0 0 1 يتلا ايؤرلا هللاو هذه ىلى> نإ 6 ا

 ىل !هزوا# يت>هيلحر نيبام قثف ةئطخلا ماقو هترقناف يناوانآي نا دارا ةرتق ناب انا اذاف ةئردملا ا

 الرمشلاهللاو اذه ديعسالاق مثيب نم ككردبالو يمه« ن تكردا دقف تئئاملق هللاةفقدزرفلا |

 0000 1 1 د دقو لاق هله ةنياكح يف يالعاا داو مويلا ذنم انسفنا هب لاق انكاسأ
 الك كعف ىلع هلضف ليع> نإ لانا هلق نه قدزرفال لاق ال ةئ طا نا يذلا ى ىبأ ا

 لب لاق كمأ تدهن أمالغاي هل لاق مث يريغو ىسفن ىلع هل. طقأ هللاو ةئططلا:لاقف كريغ ىلع هلضفت ا
 هبلق يفو ديعس دعب ناو صمابماو ملقا ب نانفلا تودراملا اح هكدا قرروا ماقأ م 0 دحنأ َ

 لوق نعواها>دب ناك مال ل اللا رك تاالوءردع يف هاما 3 ناك دقو هيفام قدزر فلا ىلع ا

 ' ياو ةنيدللا نع جرخأ قسفابرا ارقالاو ينألإب حاصفالا نع كينأ ملأ هيلا ثعبف ءرعش يف ينخلا :
 كا ا و رك ربا ا رتتأو كناسل نمطتال ةنالث كيب اهب كتنصأ نال هللا تدهاع' ا
 ظ 5 :

 0 ل ورك * اذا واخلاق ظ
 دف يلماع ىلا هلسوت 3 ري ا نارام هلا تيب لاق راك نر رابللا يقدح يالا لآ |
 هبرضيناهلءاع يلا بتكو ينعدوت يت> دغاف تدب أ اذافراند ةنامالث كيلا عفدي نا هيلا تيت 0

 ري لعأو ينوجحمف 0 0 رشو هحافف باتكلا للا دمسلا كاقفإ ل 1 مدن ِ 0 5 30 ا

 قدزرفلا لاقفاهأر واف اناسأ ةليالا هذه ىف تاقدق يلا ناورص هل لاقف قزرفلا هيلع ادغ ا 5 ١

 ىف لاف تاقامو |

 05 2 ةاراتنك نإ عتاهمسك ةهافسلاو قدر كالت ْ
 سدقملا تدبأو ا 1 دصقأاو * ةهومدم | اع ةئي دسم لا عدو

 سك الاعامزابكسفنادعاف * ةءظعروءالانءتبختجاناو ْ
 لاف دارا الك قدر رفلا نظف

 نسأذي مل اهبوو ءابلا وجرت *« .ةسورحم يرام ناو مال :
 كلا 1[ لع ذك ه ةموتخم ةفيحاسلا كور

 نمسا هد لمع ءادكك نكن القدزر ذاب ةقيحصلا قل

 نب هللا ديعو دلو نسحلا هدنعو يحداعلا نب ا َد> جر>وهه>و يف ةفيحصلاب يصر 2 ش

 هحونو كلذ ذخاف ةل>ارو راثيد ةئاع مهم " نحو لك د د مه ريخاق ماللس | م رفعح

 رض»٠ ىعاشل تضرعت هل اولاقو هلءف ىلع هوهدنف لع نم ةعاج ناورم ىلا رادو 0 01



 )6؟١٠( :

 8 تنال وردا ودك اولاعف كوكل ةوخأ ءاك هناك نو لإ نار انف سأرلا لآ را
 نك مل هاو هنبح اوفر 0 ءاأ رد هدف عقو 5 7 كور يار امان كل دلك

 0 رك ذو اهاخأ ىنرت لل تااقو هنع اولخن لاجرلا لدم

 ل وام را عج 5 د رشاعم ل 8 َّ وام و اب الأ

7 

 0 ما 1 5 * موفقر ا دقو

 0 ناك اد د كورَح 0 هانا ىدأ

 لٌثشمةرضح موقلاو كلتش # 0 امج 6 كا

 مد سداتملا كيبدح ىلا رك عجر انج

 ورم ىلعديعلا نب ةفرطو سحاتملا مدق لاق تكلا نب بوقع نع 000 هللادرع د ونا ىورو

 لاقف دنه نبا ظ

 سدعءااكسارذالاو تمنالا ني نخا ان #2 يلف ريغ ديه ب وروعل ًالوق

 اهدا وسو اهرغص ف سدعلاب هسارضا هيش

 نيرذلكك ينط لع ناحل كامو ةسءو ملل تاو لا
 "0 ةدخا د35 8 2

 1 585 د تحف د هلناصنا اهلا لوش | طر 5- ول

 ا 20م الا ماس اقلاصي:ةلاودما مل اوعو سي رقلاسرقلاداراو ذ تار افلا ةسموملا ظ

 دعل ردا انك يلكلا نا لاقو دنالاَقلا نحل هي دالاقف تذلكلا ندا وه يا ليلا سس رملاَو ا

 0| ديه و ورم ع دق ةفرط ناكو ور#<# دنع ليف هيدا و يناسغلا درب الا هب ودعم رام 0 ور

 أ امف امبلع هلماع ناكو رغو نيرحبلا ىلع هلماع ىلا امط بتك هيلع امدق اماف دئاصق ةدعب افي

 دق انالكو ها هدل2> تع ند كلملو ا ثردح مالع كنإ 4ف راعاب نان لاق فرحت

 انيضم ريح انل ا دق 0 ناف هذه اند: 5 يف ةاكساف م 0 د دق 10 انما تاك ما

 لع قسدلتملا صضر>و كلملا 5 كش 2 رط ىنافا : ده كلم ! ىرخألا نكت نإو هذ

 يه رم ىرزم الؤةفحتملا ءاظعافا لإ كلا نال 0 ىلا س.اتملا لدعو ىنأف فرط

 عماوهلوق ن ه4 كلدب ىنتك او مولع 0 ةفرحصلا سحأت 1| عزماف 0 سملت 0 5 لاذ اهأر 2

 كلذ ىف سماتملا لاقف مأشلا ىلا اراه جرخ مث ةر ريا رم يف ةفيحصلا ىتاأو هقحلي مف ةفر ِط

 لاضم طق لك ل كلذك »# 3 نم ىدأا اعلا

 ا

 لودح لك فار اذا اب كو #3 8 ا ءاملا اط تدصر

 ونكا ور“ ونا لاقو اهاطغو ضرالا ا دق راع 0 لاقو ةريطاب ره رئاك و ر< وا لاق |



0 

 ا ٠

 أ لههل لاقف رمد> وبا هل لاَ هل لاخ يللا قاطناف هبف درر يف عججشا نم اسان نا ري امن

 رشح وا لاقف لاعبا رشح انا نا 0 ضع لاقف شح انا ابرعذ لاقف راغلا 7 يف رشح ايا عفد

 باغت يغب 2 روس د لاق برر ءلا ف أك سي ناك لطنال كوخا ه ف
39 

 0 نم 0 رد 1 نب ا نفو 1 كا كل

 قحا هنأ ل نع ]ا لد دا 5 و 0 0 0 رمل سم ةوذا لكف راكب قر ريب ل لاقو

 ا ءاق رطلاوهو روش تال الاميز :|| 0 0 ند تءاح ةلك هل :لاع 23 رمصن هه عزف لاظن ال شح

 وأ ةماع ريغل ل ١ طبال 0 55 لثملا اذه نا ىوؤر (دقو) م تالا لا ةديع وبأ (لاق)ل

 ف نايفس ينأ 5 ةيواعم تدَح 8 دا وهو 2 ل يور رمد يبا هلاخ |

 نع لا ةياللعنب ةمقلع سا 33 ىرءلاد.عنإ وال ريبج ن.كالامزأ لوط هنف ثردح ظ

 2 مراد نب 1 د ١ كو ب كلذ نم لأ ةةراش كاضر رك د ك1 امركم كاف نهال

 برعلا ءاا نم ع نا و 350 قاح اذ تاك هلأ ريغ ةنم كلذ ىانلا فرىع لو او هه ءايدح ناكو

 0 3 1 6 0 0 ١و مهلاومأ اوقاتساف فولخ مهو مراد ينب ل ورا

 , انم ىناوهف 06 ا ' لدحر اع مف يداق هموق هبا عتجاو جر لورج وبأ

 0 كلذ ىف هبادكاو ع مح نيش رفلا يف يناقلا تزنك ىح اديدش الاتق أوت ف مادو 0

 ناباو عشاج و لشعو هللا دع مهعباس وهو 0 هس 08 1 ناكو تانغ عرس الاو سوؤؤرا

 سا

 :١ 328 ل كلذو عشا 0 مهاك موقلا داق ا ع اد وس ءالؤه ي ربيحو مقفو 0

 00 مل نءيف 0 ا فعو يراسأ ةرششعو تدور 8 رمدنعا الحر نيثالث ا اع |

 همم هل لاق 0000 ينطعأ معان لاقف انشا هع 1 0 نلت م ذاق "اال ند

 ا 2 ربط حاط ا 02 دتمب لورخ واف مالكا قدمي ماهطا“ نا لاورجال |

 ا وو ا نا ل و لك ا ةعانرد

 تا وول نطاق لش نب لورج ( ا .ءظلا كرتب لحرلا مه لورد هنم اند اماف

 لاو لوقلاو لطبلا اذكه ىللو لثق لهوملا نا لدم نب كورح اان .لاقف.لجرلا:هيلع

 لود وهو هقاس مث هفتك و هذخاف هب اك هنعط لورد يعرف ذ نعط هنأ مث

 لاورح اك سفن 0 ذِف © يدلل ام اذا
 هس سو سس عج سس تسسلم |

 كان د وعام 9 و رحل لاف لورد نيح كَلع دق ناكو موقلا سسرو شما رياقولا هب يل 3

 | مراديف نما لحر 5 هاطعاق لطب ال كوذأ ٠ رك لاق | ةعالو لاطب الا لئاش

 الاد هسا ثدح هل لاقو ه> 0 0 ناك ىدإاةلادمسف راسا ن4 *نيبطاف قا اطنا لاق َح

 لا 0 11 اع لورجو هليبس ىلح مت اهعيضأ ناك ام ةنيعظ ن : م اها اي

 لجر سأراذهلاقمث ينل 3 ري عدجلا كافتدلل 21 خلو لاطب ؛الا ىتات 5 تن 1 1 لاذ 5 ينأف |
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 ٌ فك هماعل لعحو قسحللا اذنه سدلت م مهم لدحر ل لاَ هلانرسس يدب 2 هيادتو لذ د لدحو .

 لاقف ان وح ينعي ةقرط هب نا لاقي ناكو سباب

 اهسوب امأو اهء.مل امأ *.اهسؤنل ةعيع لكل سلا

 ال ل م ىلوألا ن تاك و سو هل لاف 2 ةىم همطل ناك يذلا لدحرلا هلع

 7 هننع 0 ( 0 قا اماف وا هنع اود لتقلل ضرعتيل اذه ةرازف نون<# نا مهضعل لاَقف

 ٍ | هياعت 5 لعل ةلقن ه هن أم عم 3 هيلع عمتجاف الثمتهذف ةلذلا الوات ركلا اذيحاب لاَقف

 (/ ترهذف ترتذال تريخ ول لاقف كين ءم تاتقل ريخ ك.ف ناك ول تلاقف هنم كذا اع دتشلو

 | ةريك ضرالا ن 0 0 ا لاح 1 موقلا | نع ا مث الثم

 ل 1 ركم لوق, وهو موقلا لتاقذ كلذل ةماعأ يم ءاو اليوط امسح ناكو مهياع هلاخ هعئدق ا 1 يك 5 وحر 0 عج وحج تاهل 21# حض 107 اقلت73 جرو 27 19407 >< ه0 نانو 77-72 715

 | يور لاثءالا ثاتك فاتكشلا نارا لا 0 موقلا لتقو الث» تبهذف ل اب ال

 ا من هتياورو بوقعل ظفللاو مالاسنب مسا الا ةديدع أ 3 را اذه يورو ةديع نأ 20 ١

 ا 350- عباس ضيفي نب نايبذ نا ا ب ناك ناك تال دا ا
 ا يي ومهم رفن ةتساولتةف مهلبأ يف مهوب رح 0 ا عجشا نه سان مهياع راغاف ا

 ! كيلع 2 اذه لثم لتق نم نودبرت ام اولاق مث هلق اوداراف هدأ ناكو قدح ناكو 5 ا

 ينتاك !ىدحو يفومتكرت نا مكناف يحلا ىلا مكعم لولا ةقوعد لاقف ءوكر هكر الو 2

 نا ا , وزجاورحتف الزنم اولزنف مهعم ليقاف اولعفف نئطملا يناتقو عابسلا |
 مرام نااوعو ىذا اوناض ا تنال نك له الاثنا ك4 اوال ١
 . ا و كت وذا ني نم كب ءاح ام تلاَقف 5 ينأف هإ اهأ قاد ْط كدعلا| نيح م, ةرافث هوكرت

 ا مآ تب ا اردف تالا هلتقرو هياع تفطمت همأ نا مئالثما هيا توعد موقلا ّْ
 | 0 ءاتم ودل رد باح ةيطعت تامج من اهفطع ىأ الث | راش لكسب لاقف هل تقرو أ

 ١ ةوسل ىلع نم هنا 5 هللا اكان كاد لع : اا 0 ,هذف ةلذلا ال ول ثارتلا اذي> اب لاقف امسداق ا

 ا نغ كفدكف هوذا! اولذك نيذلا ماوقلا ضعبل اهعدم نأ كدر نق ه عا ندحاصي نهو هموق 0
 : لاقف سه.اي عنصتام كل.و ناقف هب ةحار يطغو هبوت هتسا |

 اهنشوب اما ين كا * اشو دع كل ظ
 ا 2 لتق ىح ,ههاصقتيو مواتةيف هنوذ>ا هلت عستلا لع هللا ءاشام كلذ ىلع ىنا املق الثم ايلشراق ١

 ا
 همالسلاو بطلا اه ينقكتنا الإ 0

 هاف ارضا ل 8 اع
 هديماعتلا هكر نك راو #8 مانا دغر ام وقال طارق

 ةيئاعل نمل تال
 همامأ ميلكا :سشل 502 ل ا

 ميميسسسسللا رس | 3 51



 0 ا
- 2 
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 : هلاوذاو نفود 06 5 ةعسر 00 ةيض يا 00 خي.يسملل ديع نا لّشو يزعلا دع 0 نسال

 0 0 ور4< 2 لاشإو دز 0 70 2 قاصإلا قر مكاح ونا لاقو ا 2س ركشب و ؛

 نهلعحو نيقافملا نياقملا ةءاهاجلا | رعد نوم “أ ن لتملاو 7 "2-3 نب ع كيلا د.ع كا لاش 9 تت وألا ١

 ١ نديسلاو كا قع نياد>و كدا 0 ةمالاَد هب 0 راو ةياهاملا 1 0 عند ةعلاسإا ة 42 .طلا يف مالا

 4 أ
 سحات 5 ةنالث ةاهاحلا 3 :ماقملا رعشأ ن1 اع اوةشا و هد م وها ا لاق هم ف 3 لاقو ساع نا

 ! نانا كاع هل لاش نأ سو نقلا ناكو ة هيستو نإ لاق يرملا م جا كا نيدم-و ساع 3 سألاو ا

 : ةطعتبر 2, ةعذ 3016 مدس وبا لاقو هل بقع الو يىرمم كالدو عاش ناكو مالسالا ك ول ا |

 لهدىنب بنا سمل ا لاقف عازن مهي ع مق وف ةباكع ٠ نب ةماعل ني لد 50 اماح علما طهر ا

 6 ف ًاريطلا يفال 0 6 0 كا ءارللا نإ را 2*3 1

 سف ا 0 رد 5 ن ومو » هتيم ةفام 0 نايش اذ نإ

 سنا كفل هباوثا ف نيس د 5 0 2 2 | 1 اعل ْ

 ساحفاوءاضن ذأ الا زدملا امو 2 1 يو 0 ا الا 307 || م 5

 اعنا ىع اك 0 ةماع 0 ندح 0 0 لاقو ةاحا /

 نك و حيفصلاب هيلع ناطي * يرقلا ا | مايا اعبت ىدع

 سك نونخت لااماعت رادو # اهءورز ترا دق اهلاره

 0 رك هريبانز # هبايذ ن> ضرعلا ناوا ْك دو

 سحشاو يلا نح انافالاو * هل لقت دولاب اوليش ناف

 || راز نةعييضن. ريذن ورم وب الاقوةعييض نب نا نب يىل+ نب بهو نب برح نب ةثم نب ريد |!
 نترك يع كف نك دقذ © لقا تتيح فانع كن اناو

 8 اوعظقو 2 نا 20 0 نب 0 رك تبعك ن نب بيي> وهو تاق بييح دارا

 1 0 ناف لثملاةب ك0 يذلا 57 2 اف)وزغلا ىف سرءعنامو ضشرعنام ىَرَع ىهوقل نا م>رلا

 . : ريصقو يرازفلا ند ع ي ريما نزلا ىذنإ فيس هدأ ةياها الا يف رانوالا 0 لاق هدم ع ايا

 1 وبأ ىورو بانكلا اذه 03 اءيعضوم ِق ع ساو ريصق ر رح ىده دقو يا هد بحاصا

 | نيعحا مهولتقو هب لهاو 0 /اغأف موق هعنر اَرَغ يرازفلا | اس نا يممصالا نع ماح | 8

 | لاقت دمنا اوللط ولاقو اوك اف اروزح اورحن نيمجار كزانلا نمل ار (لف ايبس !ورساو

 3 1 مهم لحجر همطاف الثم تدرهدف ةماوق ن 2. 2 : داسحا ىفء للظي , ال ص تالائالاب 8-0 سمن ا



 ىل نك 7 نب ةعمبر نإ 4 صماع وهو ةزبع يف تراصف ة ةميبض يب نع هسائزاا تاقتنا

 هرم ندد كك ع ني حابصض نإ كوذلإ نب راش دج نادك مهف كلذ

 عطنا انه ور وهولكفالا مهف 0 ناكف سيقلا هسبع يف ت راس منع ةسائرلا تلقا مل

 بيح نبا 20 ام صأ ىلع ريا اذه هريغو ةدينع وبا يورو هللا همحر ىتا مدالا هرك ذام

 نإ ةليدج نب يمد نب يصخأ نب ند نإ كودلا ١) ةرهر ءلا نب ورم وه لكفالا لاقو

 د ا بدلا سعاع مهم كلذ ىلإ ناكف طشاق نب رغلا ىلا مالا لقتنا مث ةعيبر نب دسا

 لقتسا مهني ىضقيف يحضلا ىف مهب دعقي ناك هنال نايحضلاىم امئاو رمنلا نب هللا م نب جرزألا

 د نإ تح مغ نب 2ك نا ثراخخلا ممم كلذ لب ”ناكف لثاو نب 0 ركش ين ىلا رمالا

 مح نب ريهز نب ثراخلا نب ةره نب ةعيبر هيلي راصف كال ىلإ: رم 0 ا

 سوسلايف هرمأ نم ناكف بيلك هثبا هدعب هياومث باغت 5( مغ نب فرم نو ش1 نأ رك

 مق دلو هنأ لاقيو ركشن ى :, هلا هلا وخا ىف سات ا ْناكو مهسائر ت 0 .هذو مهر وأ 2 >اق ناك

 1 وهو ةراحملا طرمضم ده نب و ر# وهو كالا ل اسف هنن لع نونا غل أود اكين> موف ثكمو

 يركشبلامأوتلا نب !ثراكلا دنع وهوااءوب كالا لاف باالاع ةمايلر قرد ال52
 كلذ يف ساتملا اقف: ةيعدب نادازراو ههنا نعو دلتا 5

 »+ .انركي ناجل ك1 » يد ناردلا م1
 امذملا مثلا ناك ايسح هل « نصإملو يركض ىعاذناكن مو

 امد مدس ال يتدح نايازت * انؤامد طاست ول انا ثراحأ
 منا تنك ناو سا لاك ع ا

 ةمييض نإ سد أ نب ىلع نإ بهو نإ ةثبب
 اعزاا نونتفب موق سانلا نم * ىرساو تلاسزا ىباصت ناو

 ايقلاالا ناكل مع امو * اصعلاعرقئامم وبلا لبق ا ىذا

 امسمنين ارعلاقوف مط تاعج « يصقتاودارأىلاو>ًاريغ ولف
 اناا نوكأ نإ د نإ دا 0 نه ل

 اهنلكرأ نأ ترا: 5 « مكيقمان وك 0

 برح نب نفود نب ةعيبر نب هللا دبع نب ح..بملا دبع نب رير> وه نسحاتملا مالس نب دم لاقو

 وه ةبيتق نبأ لاقو هاب ةفرط ناكو ديعلا نب ةفرط لاخ سس.اتملاو لاق مدقتام ىلع بدنلا رئاسو

 ةراوا موبهح راش لاق مث ىذ ند ةءامقرح هبال ديه ن: ور قرا سو.ماقلا يفو ) جا

 فرد ةنا قادملا نورها روب همسات محملا 0 م, لح هّقي رحال ليقو ةراحبلا طرسضم ها

 رت 7 نزيل 2710 23150520-60174 7777727- فل تت 5 ق7 نمل 716ه: فكنا قة صل 7 "هللا هلالن 2 ةتقح كسا نت تكا نك ل .٠ 197 كا ها كسلا س43 3 تر !ةنالا ك ناك كانغ ضلك

 ) نورشعلاو ىداحلا 5 يفاغالا 2530
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 باير اةقذو صير عب 1 نزذ ترهدلاو نواظلا ىف تادعتو

 يناسب "سس ولو هع رقد بانلاو نب كر 000 ينعورو

 فاذا عمطعب لاودسرلا وحر 1 »2# ةنو نك ا ادلا بأن 00

 يباوح 0 5 3 نإ هلك اذه دعب نم يل ليوولا

 هك 0 يف ا || ىلضف ع نان بضعل |او محح 00 نال ىنيدح ل 0 هظدعح ىنادح ظ

 كلذيف امسفنل يف' 6 امردعم ل 3 ل 4. ملا تردتعاف ا ا ءاع ْ

 قداصلاو بذاكلا | مرو * هتيم اه : أريبص كا

 قلاط يدب نم اذا ورابع دك هاف خرط

 0 ىلعل لك وللا لاق لاق يزورملا ساعلا وبأ يف ”دح لاق نابزرملا ل ند

 ْ لضفأب 6 :جأ ىلع لاَقف هر ل 1 ةعاشلا ل لااطو )ع 1١ لقأ

 اذالم اهدنع دحن 0 3 املا 5 امذاآل

 تلاق م هيه تق را لق

 - همس

 اذاذر كان لطرست# املا عراك كن ّ

 اذامن 0 كاكا 5

 , تالا يف 3 2 ا ءاند يتعب اهل ما قاع كي دكا لانو لكوذل برطق |
 ظ هرآملو هريغ 1 ١ نذعللا م 5 ٌُئ 1 00 تاسالا ع و فرىعا كتانكلا اذو فالؤم لاق

7 ْ 
 ت7 عد

 ع 3 9
: 0 0 

 انعاطو
 ا ىلها يا ىرد هللق د

 نرلا ل نردلا ظطقو < تفازأ ىلإ نذل ظ
 ئطسولا ولاد ليش ف.ةذ ملل 3 ساحل را إ

 2 01 للا رابغ ع

 وهو هلاق تيب هياع باغ بقل سملتملا ا

 00و ا < هاذ نح نصرا نإو 0

 أ نب 1 لج نبا تهإوا نب تارخ نأ نئود نب هللا دبع نب حيسملا ديع نب ريرح ه.ساو |

 تاعيض هنع يودللا كيم نب هللا دبع هب 0 5 تام ع لاق 0 نب ةعبر نا ةعرض ا

 نب نبل 35 ةعيبضو حا ةعبض لاهو ءالؤه مهو ةعدر نا ةعيبض ةعمر نه اهلك ثال* برعلا ْ

 ناك و محضأ ةعيبض يفةءيبر ىلعةسائرلاو فرشااو زماا ناكو لاق مي نب لحت نب ةعببضو ةباعث 1

 نبهللا دنعينب ريخا ثراح ثراحال لاق, ناكو 0 م>ضالا نبثراخلا اهديس |[

 2 هتايش هن تدقلو كايذب بلو محضا راصف ةوقل هّناصا هيل كلذب تقل اعل برد نب نفود



 .( امد

 دراووبفاناكف قارتلا درو 2815م1 امل ام 2000
 تارا > أد ال اك رقملا لوو 2# 0 ريمضأل قاطني عمدلاو

 3 نب كينع ينندح لاق ك2 كا ةرمساه ىف هج تح لاق ايندلا ينأ نإ م لاو ىلع تك ندا ا

 ْ 0 ا عضل لق ةدعردص ف كلذو لاق ةحرابلا مك كر ذا ةسعاشنا لضفل 01 لاق 0

 ْ 5 قو تااقف

 انآ ياو هع اننا نك  الاشا ك5 لذ تا
 اناك ال هذ 85 .صهدالو يلام # هوم ع دقرهدالو يلام

 ْ لله ايف , لح لاق نافهوبأ ين 0 لاق 2 ندم ى كد لاق لا 0 تال 0 ا

 1 م 1 اهدي ند 0 و 0 هللا كك 3 اذه ٍق 1 م 5ك كذذدو 14

 تلاقفأ هتنارإ ىلع ةقفاو ةزرعاشلا لضف ماكو اه لفو لناكلا ترقق تالا 0 رفعح

 ّْ تيس وم ظ
 م ثي.ح ن م كلك داو 2# ردع> دك 1 ف ل ةسناكو

 ا ا ل ل نم يلق تعدوأدقا 0 اهدي ا 0 كيما تر ١ نيل

 ا[ كايانثاايقس نم هللا قد نفح ةررتلا يالها نءاك

 اضيا كلذ .يف لضف تلاقو هيف تنفذ بي رع صاو لاق لمر فيفخ بيررعل ءانغلا

 سهازإا يكوكلاك حدق يف * سهايلا ر.قلاكح ةفالس

 رضان اميعا ثادق يجدلا ردك ف ثخ اهربدي

 رئابلا تفهرملا ماسلا لم مشاه نم عورا يتف ىلع

 | تار دن هر :6 رامخأو راجأ اهو لكوتلا 3 3 لوالاةكاجالا تورد

 || تدتك لاق يدورورمالضفلا 00 ا أنا كادت نب ب نا ككلاذلا عضوم

 ساب امهطا | هرو لو كاع رو ل
 اهعقر ىف ديهس اهءاحاف

 ئبنا لكؤشترا نسالا نسل »8 ياسا سالا

 ظ
 ١ درمح نب ديس ىلا ةرعاشلا لف

 هندبأم اند دق 1 دمج نب ديس دنع 0 لاققارولا رودملا نأ ناين ن؟دح لاق ىي< ينثدح

 لعن قاف كلش بانكملاو قدشلا وهو ناني ىلا !مايم هفاب دقو بعشتي ةرعاشلا لع

 ا دقام اهنمأو نايع || نك يسشت عد هاخأ روع يف لف" نعا نءدللاو كيشعأ لاقف هل قيدص

 ا ةهش ا 00 لذا اهريغت ن محال دقام دعت | ملا ىلاسرإ ن نإ هللاو هنود ليح

 ا لوقي ثيح ةيمآ نب دمحم رد هللو فاتلايعاود نا امنع يريضت نآو نحمل

 0 ىناتكي ىضكمدقف لوسبرلا امأ .# يبناو> ن0 تنلاب !ء
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 ماثتلاو ما زبلا تا#* انال ضقت ان ٌّ

 ماينلا حدا هذ * وع اك كفانا

 يحاهم ةسعاشلا لذ تناكلاق هاط يبا نب دمحأ ينادح باف نانؤرملا نب ا ندم (ىريخا) ١

 10 راب اشاوبا 0 ا را اج
 لضف نال ىلع ل.ث وب |لاقذ لش يفاو لفف ىلع ءا تح  نانعب يدفحلاو يد.صقلا ناكو لضف عم ظ

 نيلذي هقوشمم 592 # نيحان# يريط ءاسنخ

 نيقشاع - نيو " تناف *« ادحاواةشاعيت ومناكّزم

 نيدرف كرازدق يدفح * لاقفلا اذهويديصقلا اذه

 نامعي رار 3 * 6 اذهو اذه و تع

 اهسحم ءاسنخ تلاقف |

 نييدرف نيريزتخ لاقم # لب لضفا» كللاقم اذ ام

 ما تارراراش مانعا « كا ولو ل.شلابأ 53

 :الزح 3 لك تلاكو

 اهالوم هراسكلا هارتشا * اهادفتام> الءاسنخ نا

 اهات امدح انهزم دا ل ماو

 ليش ثينا رالف" ىف ءاسخ تلاقو ٍ

 لصول اب اط يف لذلا حبق بوكر# تف وئام اذا لضف هلل وة ٍ

 3 لاو ارك تارا # ُهلذ ذ ل اىفقاب ميةمارح

 لل ردح ست كاتو
 هلأ انآ يكن ةحش نم: هن يجست لوطو يركف عشقت ام ٌْ

 0 0 تيد ف” #: (ماواولفست لا كلا

 للسما ناعنلا» تكنو.« . هنبتستكدا اعكرتت اذا

 لبلاك يود ءاقلا قلو -*: يعد دع انثنلا ام فذاك

 ناكل اهالوم وجيب لانو اه ا كلنا نلاخ وبا تضف لاق
 ماثالا يغابماثالا يمرب نيح # اهلا ءااىوأم

 نال تكرر 1 نانل * بيحضنعر ه0
 ماشه ءادق ينش ءا ءاوس لل د الا 6-22 هرام .٠ ماشوف

 مالقالا ' قرخم نال # 00 مل هءاود رح كاذ

 دعوم ىلع ةلل دم نب دعس ةىعاشلا لضف ت تراز لاق 0 نوميم ينثدح لاق ىمحع ىنثدح

 تماقف املطي ءاح دق ةفيلخلا لوس كنا يات ةردام ا رات انعاش 0 لال 3 نم ق1

 كلش 5 0 نمناك املف تع ةردام



 تلاقف 1 كياررسإ ةظل (طخلان : عاملا لكم |
: 0 

 هضرغىلارغشل الو ىهزب د هَضرعأ نسح مآ لك براي

 كفن

 هضقن ال 82 ىاو * هضرع سل فل يف 7

 : أ لسا ومو 9-5 9 ِ تناك 0 نب كي هس 0 6 ل 00 0 0 ىنادح يو و ا الا حج كلوا

 ١ ا ءايش ا نع تارسصقال 3 يووراايف كء سانت > رمد ول كشدعو

 ا ديولاو يلا. كلف واو كاذوت * يدوهراذ_ط يذلا تل

 ١ دصلا ىلا لاصولا ىعسيف ودع #* حشاك لوق ام ىرغ 0 ةفاح

 ْ ٍ : 1 ديعس اهيلابتكف ١
 0 يي ام. تلص ل! ياودتس راعاو يدحو هرهس و ىلا“ نع نيماس ٍْ دعاك تلت نشوة ماو ا ا

 ا دمعلال تاق ىلع اذاميرظناف اب * هتاعف دقام نيردن ال تنك ناف

 1 ديعس يب 9 كذف ىلعالا ديعنب نيسحلا نلع هب ( ىنثد>و ) هبورهم نا 20 اذكه ي 2 كاف

 ْ ا او ةاعد ا ملوهب اهساع ب ع قف اريخ اع ْط كو تأ وحلا تاكو ف[ تاج ناو ا اناك |
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 2 الا رةفدم قربا اذه ديخ واحات ىلع نع رايخ اهيف كلذدعب انا 5 ىلا جرخ 55 0 ا

 ا ناكو نانو ةرعاشلا لضف ةيؤلضد الحم دي ن دس ارت لعل | يعن 0210
 ١ بضخ ناك لع اي الاقا | م ا ناشي كلذ عم |( 0 ىوه هل ري اها 0 5

 | هيوره» نب ةياور تقفتاف نير > آلا نيّتيلاب اهناحاو 5 انالا لق هب فرصناو |

 ١ قاقدلا ف سووا ينادحلاق ايزل تري (ينريخأ) ربخلا اذه ف نيسكا نب ىلعو ا

 | امو افرصناو اهنع انحش ةضاعلا لمن لوم ىلا ينار دانا رود وار ناكر لاق ا
 ا ردد اكل تبتكف ايفو فتادر تهكم انفا رصنا و انكي اهغلب 30 ا

 تهدم ةلعام هللا ”نحا نكللو < .ةلرولاو رن ىلا دكا امو ١

 ذم ذوع اه ودل ج1 0 0 ا
 زرخابلا روصنم ا امنا حفلا

 ! لئاضألا لصف ا كالثق 3< قوحال 0 2

 : فاذمرذعاا لقي ال“ىرمالكو « :هسذرذعلا < ينال ارذتعا اذا

 | اموي لك ودملا ىل لاق لاق ىدجح نع ىم ىنثدج لاق مجنملا 2 لعن نواه لع تدح) | :

 0 ىنءاحوتعوتر 56 لضف هيفا رش تب رشف دع وم هلضف نيدو ىند ناك لعاب هيد نك ةفئاو لضفو

 ا
 ( هلل ا ا افدشا مفمالكو زءغو كب 0 ص رق ند مالا هب هيث أم لكب يف“ 5 2

 أم  اذاف | ا نق تيشاف يبدي لع اع ءض وو ةعقر تي ف ط ١

 مالظلإب 2 ل 2# و٠ ا تك ادب لو ؤ

0 
| 
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 2س شت>تىلتلتتذتدلى[1901١09[91؟©؟#6 ش6 ؟أئفئ واه: 0 0 ا ا 5 ا ا ا كك 00 ااا اي م ا مآ آ1# ا

 داو ح يك دل 2 ام م # 3 وولايف كب ىتم مر عاق

 0 ندحلاق ناز را نإ فاخ نب دمت ينربخأ ةظدحل هنظ نأ ىرو# :ط لمر تاسآلا هذه يف ْ

 تناك الاق ىزورملا رن نب هللا 0 اضيأ 0 ناهد وأ ان”دح لاق يفوكلا فد نا

 ا هعمجم ناك نم ضعبا,ملا بتكف ارعشمهقراو اقا>واقلخو اهحو سانلا نسحا نم ةيعاشلا لضفأل

 ا هلامح ىلع هعلطتالو ةفيلخلا سلجم اهاياو

 ا 2 و دن ا عن رد حلا
 بيصن دأ ودلاو ىدنع كل م * تبان كدا وق نم مبدصن يل لهو

 ا ا نال # ةرور ا تساو

 هيلا تدتكف لاق

 ل د ا * ةمض كلن ىنإ يلو م

 بيغت نيح نيعلابصن نيعلاىفو * رودصم داؤفلا يف هنم تنا نم

 111 قن نالع «. هلم“ ررطم كلا اكو و ]

 0 يمشاطا سايعلا نب لضفلا يف ندح لاق محملا 320 نك ى 6 ةمادقنب رفعح ينريخا |

 ١ لاقم انئاب يي لعجو ةرعاش 0 ىلع لكوتلا اكتا لاق : افلا نات قدح لاق ْ

 سعاشلال وق ىل ازيا

 000001 ال ىتكارملعو 8 تسفر لدا دج ُ
 لضف هل تااقف أ

 51 كارول لو # اها دوا ا ْ
 نأ تلقت |

 : بهذمهنءالو دب ىل هنم اه #4 ةلاح لك ىلع يد ءاا اط يدنعو ا

 || ةسعاشلا لضف ىلعانب اد ا ضعب ىتاا لاق ىهاط 30 دحأ يت”دح لاقناززرملا نب فا> نبد# (ينربخا ) |

 .هدلا ةرمس> هيباق ام دوز # ةرظن ءالبلا باب محافتسمو :

 تااقف أ

 2 ترا رع هل تحاك يرسل

 ةرعاشأل لوف لع نأ تدقلالاق ىهاط ينأنبدحأ قب دح لاق فاخ نب دمحم ( قار ( ْ

 8 مش كاوه # 0 لاما مع

. 

 ةهيدلا ىلعتلاقف ا

 مهنلاو لذاوعال كت _.دف أضرغ ىنتكرتو

 0 ةلعل 1 د ةيديح تح هل

 : دنعاموب 00 مهجلا ل ىلع تدوس لاق ديلولا ن د يف ه1 لاق 1 نب كا ) ينريخأ ( ا
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 ت2 ماظنلل فل“ 951 ةدحا # هباكأ عقاب نحل ردلاو

 لك وتل ىلع العا اغلا لضف تل 1 لاق ةملاوإ 0 يا و 3 دهحو 0 ) يي كوع

 انيدشنا لاقو كردِعَصو ينارتشاو ينعا ن . 3 0 | َتنَأ ةرعاشأ اه لاق هيلا 0

 هيد شتاف كر ند 5

 # - انينالثو ثالث ماع * .ىدبلا ماها كلنا ليقتسا ٠

 ةردولا ينس ا ونيثالثو ثالثةنس ينحأ

 دع كعل 3 مس( اوخا 3 رفعح . 0 0

 + ”انمإ كا : دلع لق 3 هلا نش
 يىنئدح لاق ىمع قدح اهف تقف تيرع ىعاو مرد فال ةساح اه او تالا 0

 ذئمون وهو كولا ةفالخ يف عارن ةيراح د.ّعملا ىلع تضرع لاق نودمح نب دا هللا دع 9

 ىلؤاملف كاع تعيق تاعالا نأ ىلا ام جرخو ا مْ موسلا يف اهالوم طتشاف نسلا ثيدح

 | ةسعاشلا لضفل لاق هالو اهدا رعاف اه راد نقاوءاه رك نع كا ةقالخلا دعا

 تااقف يش أمق ّك وو

 مغ نه درعا ا #2 نكح لاما مح 3#

 مهنلاو هةنظملا ضرغ * قينماي ينتيصأو ©

 مساك يدنع ترصت ودك كلا نش درا

 مَ ١ كدقفل يمسح # تقراف ىش نا ولف

 ملالا يباق نع فخف تاصو ول كرض نا

 مظلا ت 0 و و « انادي ةلاسرت ْ

 مهللا ن ما” نلقلا حافزا مز9 اجمل 2 ىنرطف الأ

 * 2 أعل هللا # هيج ىحلا 3

 0 لضف ىلا انلها ضع. بتك لاق يديزيلا سايعلا نبدع كح

 لكشلا نسح لازغ يللا * لقعلا ماه أدرف تحصا

 ىلصو نمو ىنه هدعبو * هىدبع لوط يداؤف ىنذا

 ىلهش اب هللا عيجم نأ * لضف ىوه ىف يف ةينم

 لغش نم كنع ىلقل اش # اصلاخ وه لخفاب كاوها

 هّتباحاف لاق

 سس
 ديعب تناو ةساد رادلاو * 07 صني ريصلا
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 مق ف. عاد 5 0 »+ 8 أ 17 ا 0 5

 0 اعاورجو « اوما ,أ ىلع مازوت تفلاحم *

 0 عملا ىلا نع ل ليما © ام يش ةداوزلا عدا :ن الفا

 ملاح موقلا ة هل 9 | يلام ره اءءضل نا 8-7 35 0 ناحه

 نإ الا كين اأو امراصو ل | عمج ىد

 مراخنا همر وا ينع اذ نعل انقلاب عنمملا لاملا 57 نمو

 ماط تانيع لاب اذا انا لهذ # 2 موقف 0 و

 ماما قافدلا صن لاب 0 * انهأا ليخلا ريع يح حاص الف

 باو رلا قر كلام #* قو كلذع - "نم نا

 يباح ّك اذه ١ 3 اغلا وسل نكي

 ل نإ َنَء ىطسو !ان لقت ف.هخ بار ءأ ءانغلاو ةىعاشلا لضفل علا

 م34 ةرعاشلا لضف ا 0 ظ

 ْ ١
 ا

 ع

 !ا.تاشنو تدِنَو اح 4 املا تادلوم ن : مم | تناكو ةرسبلا تادلوم نم ةدلوم ةيراح ل اضف 1

 0 ني 00 ريشاف اهحرخو 06 00000 . 0 0

 2 هاطار 0 0 *# 00 0 الأ اذا

00 

 لذفشب الإ 0 فرعت 00 0 0 ءلعاوت ا 0 مهذب 9

 ّق 7 7 0 يف ةعوطم ةهيدبلا ةءيرسس ةحيصق لد ماوقلاو مسجلا ا ةيسفع 7

 أ لاق ىهاط يلأ نب دحأ ينثدح لاق نابز رما نب فاخ نب دم ينريخأ اهنم رعشأ اهنامز ءاسن 0
 وخلا جرفلا ني دمي 0 رسل هلا كلام تكلا نيناحتلاء نم لكوا ءرءاشلا لصف تناك
 | وبا اهيلع ىتلاق ءارمشلا اهتأيو لاجرلل احم تناكف لكوتملا ىلا اهادعآَو يححرلا جرفلا نب ربع

 : مدع نب مساقلا ل

 3ك 500 يلعملا ىهشأ *# مهيحاف ةريغص تقشع اولا

 بقثن مل واول ةيحو تمظن #* ةبوقثم ْواْوا ةبح نيب

 هل ةسصحم لضف تلاقف

 بكرتو مامزلاب لاذت ملام * اهبوكر ذي ال ةيطملا نا

 موب يورو )١(
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 ١ ل ل لا 22 ا لدحفلا ةءقلع بقل اذهو كالذدع ةءقاع 0 وزنف اهقلطف هتيوه 0

 | ل. اويدعسلا ردب نب ناقرزااو يمرتلا ةديعنب ةءقلع 1 لاق طيقل نع ىردعلا انثدحلاق

 جضناال مدلك كرعش ناف ناقرتزاب تنا امأ لآقف يدسالا راذ> نب ةعسر 00 يالا نب اوراعو

  0(داانكف رضلا ىف الاب هزي كلن هبمفتنيف اك 7 الو

 كرعش ناف ةءقلعاي تنا اءاو مالسالا كرد ملو هي ةيلهاطا نع ترمصق 1 ل ها صآّقأ

 حالا( ندا ند يرحل سياف اهزرخ م فا دن
 ى ف

 مم ناكو راصن الإ 3 لدحر بار ىلع 4نزد ل 0 ررث لاق د 3 ماش هه نإ نيابتلا أ

 0 م سفن هبا يذاح املف 1 مأي

 مادام 0 كت ذآ اهانح 5 »2# موتاكم ثتعدوم تاق ا له :

 لاةف ر عش تدب تدشن أن ايف لعامو: نثدتلا : لاَقف هيلع هادءةساف رهع ىلا هعفرف لح رلا هب قاعتف لاق

 كنف ةلاقلا ٠ ند رم 2 هب تطوع كا 11 هنأب غابت 1 لش هلاك مل كلام ه4نع هللا يدر 5 هل“ ا

 0 نرسشع ارض هب سمأ مْ ا

 تس وص

 (؟)موالملا كنتم 2 0 »+ امراصو ىلا باقلاعم# ىت :

 9 0 قحسا 0 ءانؤ ااو هقارب نا لشو قاري 0 و ردع ندا 0 نك هضو رع ا

 ياقطلا نع طولا ىرج يف قاطم لوا لش تل

 مد قارب نب ورمم رابخا -

 فلعل انا ) لاق سيم> يأن ع ى رز 011 ابدع لاق شفخالا ناماسنب 0 8 ( ْ

 0 نب ور. لبإ ىلع م هل لاقي نادم نيلحر راغأ لاق لاضفملا نك لاعلان
 هلإ ىلع رافأ اع رح نأ اهربخأف اهروزيو ا تك ع ناك ا 0 قاف هع بهذ ليخو /

 هفاخأ يملا ميرح تافاتا ضرعءتال كيو 1 ىلا هل تلاقف هيلع ةراغاا ديرب 3 امب بهذف هليحو ١

 ا اعدرب ند اطيب كلذ دعب مرح 3 هل * د لك ا اًةساف هيلع راغأو | مفلاشن لاق كيلع ا :

 كلذ يق 1 فرصناف هياع 3 ندا لاف

 مان كيلاع_دصلا ليل نع كلللو # ةفاتل ضرعت ال ىمياس لوقت
 مراص ضربا حاملا نواك ناس> #* هلام لح نم لبيللا ما فيكو

 (*) م راكم نيعلا عوط 0 اه دع عدب+ وع ل || 0 اذا توهص

 مهاردلا عاطتسإال ذإ دقنلا ىلع *# هيود 3007 02 تدّقؤ

 ملاسملا (6) روثدلا مان اذا ليلق # مهءون كلاس ل يماعت 1 *

 يورو (4) مزالم يورو(©)ملاظملا يورو (0) لمأتمال «احتلا اذه ىفام نى

 ىلا يورو (0) تدق

 (نورشلاو دال نعال
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 ا 5 رانا كلذ ركب لعق ةئيز ننحا يف هلع كخداو هتاقأل بهات نكلو كرفس باش
 ْ تذل ضرعتلاب هسفن ثدح دقو 2 يدصتلاو ءاسنلا ةلزاغع كوةشم كلذ لاقف 15 نع هلاسف كلملا

 نكدو همن راد 15 هريخأ]ق كللملا اكل اذ لو لد 9 رو ا أ ىو هنع ك1 ا | ةملاعف كلملا

 كلملا لاف كالا كعع اما لءايع ند كاك الف هلو ارد هفدلاق ا هيلاردتعاو هنعهقدصو هام ديز

 م 0 32 ُإ

 "0 كا ارك ناكو :لثم يف تاعقاالا اكش نكبب :نذسأل لاقف' كن لعق نأ بجم ام ةانم ديزل |

 كم آم هل لام ا 0 كب ىلع كلا لقاف:روعا هنا 1 زاكف اهب يهذف ءام ام اسصا دق

 دير ينيعل سم 5 ف مفق ء)ار ملا 4 ءل صصاق َه 'م ديزل فءضتو ىنولا ينيعأقفت لاق 1 ل لما نأ

 ند | دم كلذن (ىنيحاو) ىحماوهو ةائم ديز جا رخو هلاحيروعأوهو ركبجرفت انتقام

 ااا كلذب ىحس ل 0 هد 56 همقاعل لاعبو ةديبع ينأ ن ء متاح يفأ نع ديرد نب 1ْ

 هفلخل اهقلطف بضخ هس رف ةفص يف هلم كا ص دقلا 0 دقْلا 0 ارعا|

 لحي همالك كولملا لاح # هل تناك ىذلا ةمقلع لحفلاو

 )0( لت ادع نأ نع راولااو 17 لاق ورمع نب رضنلا ينئدح لاق يمع (ينريخأ) 0
 الويقم ناك اهنم هوللق ان م شب رق ىلع اهرأ دس نكح رجلا مار هلال ةيوارلا دامح نع يسع نبا | ١

 تملعام له اهف لوش يتأا هديصق مهدشنافةدبع نب ةمقلع مملعمدقف اود رف ناك اهمةودر امو ٍ

 تقتل رقع تارشلا دعب + تورط: نايا ياكاك كا احط

 ع قكللملا دع نب دمحم نت نوراع ين 12 ا 20 نسحلا ينربخأ صهدلا اطمس ناناه أ ولاقف ظ

 و لوق 0 *# ملا ,>اهتقاتأم اذإ ا وفطت * هلوق 4 ةمورلا د قرس لوقي ينأ تا لا قدحسا 2 داهج ظ

 * لقاقعأاهتقاتأم و يفةد.ع نب ةمقلع نم جاحمملا هقرس و افط ليفاقعلاهتقلت اذا« جاحملا

 لا زعلا دبع نب دما انريخاو طقل نع يردهعلا انثدح لاق يفار دل اك لاو يم قرشا

 ير ط 0 1 !كضفلا 5 ةديبع ونبأ ينثدح لاق ةيش نب رم ينثدح

 ةكفردسا انا هحاصل اهم دحا أو لك لاقف يملا ةدبع نبا لحفلا ةمقلعدب لزنف مف رواح نيح
 هلوقب سم د * بدنح ما ىلع يبارم ىلذخ * هلوقسقلا ٌؤرمأ دشناف املا م احقق

 بذهم جر 1 عقو هنم رحزالو # ةرد قاسللو بوبلاا طوسللف

 , هلوق ىلا ىهتنا يت َر> * ىهذم ريغيق نأ رجبلا نءتدهذ # هلوق ةمقلع اهدشناف بعنم وعا يوريو

 32- مار ك 5

 0 000 كاوا هلك و لتر ترخز كتال تلاق فكو لق اكلط يشأ ةجقلعال تلاقف
 6 نم اينان نهكردأف
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 يمالغ ىلإ عفدا ق جال اذإ يفالا 2ك 35د اد حطضاوئدنع ةلدللا تب هل لاقو همالغ كك 0 5

 تفرصنا اذاق كدنع تنبأ: ى ينكلو برمو ةبادلا كرو اهعدب د وأ اهف 0 اهذحأف ةضف ة هيؤيص 1

 نم ثمل 0 ىو ازعل 0 و ناك اف ايام ع 0 تاو ى 0 امتذخأ ادغ

 دنع نم ىلإ 3 11 او قا ا موق رعذ عاب :] اهب هو دق وه اذاف هعم 1 ان 0 00

 لاق يبتاعف كاوا امو كاب 1 00 م ةقدص ونأ هل لاَتف كساعو ةصقلا 21 كَ ا 2 ظ

 كب كتارا ترديد كنع تنس يااهل لاق ساس 52 دلع ل ”ىث يأو 6
 ىلا يا هل لاقفماقف كل 0 ناس نأ لاق مث ةعاس ككدتخ صاصر ةينيص ىل 0 2 نأو 0

 ساجدا هللاق هذم دولا أ ىأر أملق ةينيصلا درت يت> هب | رعد 0 لع هللأو عضأ لاق نبأ 0

 مه هارد امزوب هل ا كعم تحزم اعاف 1 1-6
© 0 : ' 

 0 فقروسق زر وه قذلا نأ * سفارات

 هنا ال يلاا تسلح ولو # هيلطت ينينءيق 2 #

 ورع كالو 12 فر 0 سدا ريشا ١

 5 ةيسلو ةنيذأ َن ةورع را 1-0 3 ا 3 2224242-22 6

 ,نيلحز نب هللا دبع نب/ ورم نب ثرانب كلام نب ىحي هءساو هقل ةنذاو ةنذأ نب ةوسعوه 2 ١
 ندع َّ- كب ةءانك نب ا كيع 6 ردد د. ثول 3 نأ نع م فوع نب حادشلا وهو روعلا 1 1 1 ”نب

 ناكر 9 نكد ا 00 تايد 50 م هناا 3 اديعلا ردع جت 3 ا رم نس سانلا 0 ةكرادم 1 0

 مها خادشلاى كلا ن (ل13) حادشلا يحصل ى هَل تحن 2 ءامذلا هذه تي دق لاقو نأ را ْ : 0

 و وح ةثبدملا لهأ ءارعش نم مدقم لزع 0 رو نضام انا ةنيذأ نا ورع نك نيثلا 0
 ا 5 الذ ( يريخا ).قوادعلا رد ل هللا دييعو 0 ن كلام هلع ئور نيثدحلاو ع اهةفلا 2 ا 5ك

 نون ذهل ع وخلا ا ا يح يل

5 5 
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 بلاط ينا نب ىلع نع ثرآا نب كالام هدو يورو .هيش نب ر# نع يرهوجلا زيزعلا دتع نبأ 1 2-2

 نع :ثراا ندا انندح لاق ىموع نإ ده انبدح لاق لع نب ندا 0 مالسلا هيلع ٍ

 ا 7 72” 7772707757 175773777

 ون لاق ثرذ ما كل 0 أ 100 لاق ا نعةيذأ ن 0 نع ل كانَ ا ْ

 ىلع 0 قآل ل رمل 0 هللا و 0 1 58 كل ادبا ةعقفلا ناب كب اند ص لاق: 2 هرم هب 1 ا

 بكرف هيلا نا تكف كهرب و ىالذ مح نبا أ هن راد ل 00 ]ا تر : ١

 نقأ ديد شرط أ 0 و دال ريقب مر ذأ ةرماح 0 ا ىناف 4عم 50 فوطن امون ٍ : ؤ

 000 2 د سع ناكللاا 85 ل 5 هللأو م لاقؤ ىلع ا 9 3 :

 ” :مضطحتطططخطختتةبقيياووب: جيتي ترض ف
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 رحسثشاهةرطيف نيدو ر * ديلا ةءاط هلاك ه>وبو ٍْ

 0 تنك دق 0 ل لاق ّح 3 مده ن : تكلا أ ةقدص انأاي هللاو 0 هل تاقف أ

 هنع تلفاغتف رمدق فنا ةنحلا 1 كل هللا 1 ل اعشق اثر ا اهل نوعا 0 يي رح اهم ءاع تقشا |

 يدلي ىللاقكتلفاغتو وا فةنعلفاغتاو لأسم دواعيل وس لإ 21 نا كف ءاغلاادواعو
 تابقاف مثل ولو 0 ينثد 0 الا كَ ع كسب قو هللا كتااس كلل تكد 85 لفاغتلا اذه |

 نيب نم بنوف ةحاملا ةلكملا هذه نع ففك او ضيفغب اب تكسا ضب هللاو تنا هل تاقو هناعأإ

 فا لا تا نم افوذ اهندو 7 هباس عز دق وه اذاوردجاخ جرذ هنا تننظو ىدب ا

 كدبعوت حنان تساو هله ىف مت 55 براي لاقو هسأر عفرو 0 رطملاو 'يث 7 هيراقي ال ءامسلا | 0

 1 019 تا 5 لودال 5 ف لو ةطداك كلا 0و هتعفر يذلااذه |

 نيك احا ري تنأف يددايهذيو يني يخت صعب يف زاكيلعةأرج كب 500 لقا تع ه |

 نال“ ملا ريمأي كنايحم هل ةماح يح عتتماف 1 ل هن تريحلال دعا3 هب تا كدضلا ينباغق 2

 وهوووللاهبانل مت نآلا هَ هللاو 278 كا لافت اايضر ذأ ام هل مسا 0 هتعدخو هراد هل شرفا يف ا

 دو مدح كلذ زاب هذ ينا.ح ذل ت11 تال 0 5 طاش ا اذاف هب ا اذا ا

 لاقيت هسلحم ىف رقتسا اه رضحأف هب اعد مل ىلإ هك ؟احو ىراوبلا تال!( هنا انا ل لف هل قتوأ ١
 ا هم> هللا هيف مدش ىرادهب ش رش كن | ني: ا ةامحم ىل تفا> يذلا شرفل |!ى رع ا

 ل تناكفكو ديشرلاهللاقف برطضاو جذف رصحلا نءيدربلا,ت نش ناو ىراو لابكلاهتشرف تئش

 يدربلابوأيراولاب كل اهثرئاذافه..ةلاتددح الو ع و | مس 1 ذا ةقدص انأابتاط > اهل لا ا ل

 ا اكل هد تعج و هاو الو كب | هلا نطذت ملو 0 اماو هلع قررتت كلذ نود اع وأ(

 يفغإ را رودلا هيلا يما يت> نونفملا ينءو هللا 07 امل هيلع يراولاو يدربلا رفوت لاقو | :

 كليو ءانغلا اذه شيا 0 هللاقف ءانغلا نم هار ىرجح امو نيئاقسلاو نيئانبلاو نيحالملا ءانغ |[

 كدعذف هتاص هذه نا 0 0 هنم ريثذ اع اذهف ىدربلاو يراولا هراد. تشرف نه لاق

 )5 ذه نو كواق ني رثا هل لاقو ملام ا 3 1 مث قفصو برطو هللاو ديشرلا |
 لصحام توفل ان او ل الاو ضو اع رج لع يل كح وأ يد( اهدحا ال كتاحوأ
 درع ( د راي لو 1 أهامةذ رانيد 0 ةء> ىلع هل كح هب تدعوو ىممط يف ا

 ينأذأ قاطلسلا ىلا مقدم“ 1 لودو مي ناك لاق هنأ نع قدسإ نب دام انثدح لاق ديز. نبا

 دال تيداوو ةقدس يأ ىل لع لدف اقذاح 0 0 عطق ىلا جاتحاف ةئيدملاب ص جد املا

 هنححاف ةءانغ عيسو هطاخو دار ام هل عاعتف 70 حورلا ةف>و ءانغلا يف قذأطاو ةطا 0 يف |

 لاق نالعاس 5 هطاخو هعم هذخا 7 4 ا قش هلال ف. رقفلا هيلا اكتنق هلح نع 2

 37 يدنع هللا هحر كربا قعد نا هن 2 دق ينال امون ا لاقت دا

 كادب رو هركشف تمرر اذا كل يد نكد ياا هضفاا 4 :.صلا هذه هل لاهو 0 كالذ تزال 1

 سات ل فر ها سو وس تح وب هته هينعل لري حلو 0 ل 22. صاخر ةلسسا 1 0 ف د ا هلق معلا لب 1

 ١ يشن ل اي لل

 ا و اال 1و
' 
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 : روش كإ - مولا اذه يف كلاسأ تنل يدين ان هل لاقف فرسدتاف الاو هَحاح مويلا ينلأن ْ

 || ةنامسمحمل ككاو>- كم ترش مل تاسعا لع 0 ىل تطرش اذا اما دشرلا هل لاقف ةحاح
 ٠. كلصا 5 نا ىلع مولالف مويلا اذهىف اهدعب م يناس ناف ةلدعم هكينه اهذذف هذ يض اهو رائد ا

 امةلطف كدب يلةقدصم ا ع 2 تاءد> دق لاف ةقرتؤلا يف يلدز د راادل لاقف: نا< اسوم ؛ هل لاهو * ىذا 0ك

 5 نع مه> نهو هللا دوهشاو هداج اذه يشع 2 كتاأس نا ًافلاتئش أَو ةادحا وت 9 ل 2

 0 كاف رسموا 0 تباط اءاف موقلا برشو اورمضغ نينغملاو ءاساحال نذا مث لاملا هيلا عفدف كلذ |

 1 قا عا تك يي ا 3 م 2 ل هغارن ملام ل 0 فل دق نيئمؤملا ريمأاي عماج نإ 0 ْش

 : اراد هن 00 لاع 5 0 1 نا نينم وللا ريمأ يار ناف ىلاح هيسثل 3 6 نك سلو مماتقو 000

 أ فالا ةحعبرأ لاق كلذل تردق و لاقف لمف مهسوفن قهزاو يئادعا نوع اقفال هيقابب اهشرفاو |

 | فو يدل 5 لو ىلع كتمغن تروظ دق هل لاقف ىبصوملا مهاربا ماق من اهب هل صماف را 0
 ا جاتحا را هَ ممم را وطن يلا جا مك 0 مهر 0 ندد ا د. 0

7 20 7 

 ١ كد هل سماق لعق كلذ ىلع 0 وعم نس نا نيم 1 3 1 ناف 0 َّ> مهل ناضل نا ىلا 37-0 و

 ؤ 1 هر دق لع كلا هلل 3 هرض# | م ءانثلاو م لوقف ؟مو2 مدح اول 6 لعد و عماج نال 0 | 1
 1 يناقأ يديسأاب كيش رال لاقو اء ه.ا>ر ىلع توق .الاهشو امم 1 ا 0 هقدص وباو 1

5 | 

 ١ لوقو ك>حض ديشرلا و حابرو برس2يو ةهفاحل - 0 لمفا د د.يشرلا هل لاف كن رع هللا كلاقا :

 ا

 ذر اه .هللاقود.ثرل ر ايدي نين 1 0 م ريناندلا 0 هريص 3- ا ف تل | ط رشلا ليس تال يلام

 ينقحات ١ نإو 1 نإو ةدحاو 0 ا م الطف ة قدم مأ 2 كندزو كياع امددر 0

 ل 2 0 و تاكو ا ا ظ
 ر ةدرابلا نبا درأب ايلا اذه 21 ل ا 9

 هد 1 كلذ ناك | مم راثه قلاب |ي هل 0 رانيدلا دلا 0 لا هيلع 5 م ىتاتس 00 ديشرلا ْ
 ١ ا هم رانيد ا محو ل دعمول فرصناف تام نأ لأ همدخ مول 20

 ع 2 رام ةقرلاب د.ثرلا 2 نو انر امه لاق قحسا ونا ولا ينأدح لاق مه هاربانب فدو 0

 ا | يف انلغاشتو ردءش اع 5 2 ع 2 هناو ديس رلاري> انفلعو مويلاكلذ دع ىلا ل كناو ردفلا | ١

 ةماو ع اد>او ادحاو ل ليقاو 2 0 ديشرلا لوسر أن ءاح 52 ند ناك* اهلق اذا ْ

 0 را مح نع ا 0 6 رفعح ا كانا ىلا هريذعيف هيف حاص ام يضلل |

0 

 ا اذاف ةقدص وأ هدا ىد هنم ع رغب مل انوص ىنغ م خ اإك راك ز وبا ناكف ةقدص 2 يمالا 1
6 

 0 0 كيذلراك زوبا نطشو 00 رو هلئامش ىفو هيف.راك ز أ ىك-و هداعأ هيلا رودلا |

 | نأىلاكلذ نم كحضأ اناو هب ثيعلا عدي الو هبي ال وهو رجضي يتح منش لك ةقدص ابأ متشيو
 1 هّءنص نمهنا - د المو ينذك كءانغ نعو اه عد هل تقف هب ثيعلا ند انمكساو تارتعلا الطوب

 وهو نيح ذنم هلثم تبرط يا رك ذا ام برط نينمؤملا ريما اي هللاو هل تبرط
 اف وص

 رد ملظأ 1 رغشسو هن لود نوالا محام ىنالف
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 ا ا تن ل مع و ب د حس حب م سس م وس سمعا دمج 1

 هناهاو ةناسأ نيب توا م2 "ندافع ىتشلاناك اذك اذ نم

 2 هإ لاف رفعح ب رطو 2 ريدر داحاو لاق اه 0 5 مد 53 كول ١رآلا تاسالا 0

 هعبظ ىلا داعو ةسفن تهرش كلذ.هل لاق اما دج روءس نطبم رح جاود هياع ناكو ينابحو

 مدقلا ن . اواو ينع 8 هلع هاقلاف ىل : ءادتاو كءاع جاودلا 5 ناك اهرتنسحا او

 لمرلا 2 هع نص نم اهدعت ينعو ثبدحل

 هب

 اى

 ا د اما عا ملو * يناساق د_معلا لطي مل

 نا يجاس نحن ملو # ىنتهابو ىريغ يف تلدب

 نالعاو رع يف كدب دع 0 ١ يش تشنو ال ا

 0 نمو كنم د 31 تشام يف :ةظعأ

 هتبج عزت جاودلا اذهاالكش نوكت ةيح ىلع تا ل ا اسنلانلا لاك
 هتنفدو كاضراام ىلع كتقفاو دقدل لاقف ناباس نب نسملا بئوف اوفرصناو اوركسو هياع !رملخو ١
 م 2 1 كياع 00 ال لاو كلام ا دقو رف اي 0 ا لك 3 ىلع كللا ا

 هعمض رام ةهباع 0 7 0 1 ملا لاتنام ول[ ءاكقم ه2 ردو اهرك فم هعمل

 اءهعاذ نم هنم ليفطلا ا

 مد ءاكدل) نم رامخالا 50 ف ىذمأم ةيمس) 0 :

 تا
 هس وح

 301 1 ير فكل كاش دع هن تع ل 25 ل11 نإب ]
 لالا 0 ذأ مامز :أ| قد * مطقافقلا عض سعا 0 0

 0 هش 16 ىاقملا لاقو 00 00 نع ىلع س ولا كل لقت فرهخ ةقئاع 0 د || ا

 : : ا
 ع تاياورلانم يش ق 224 فدنعمل تددحو امو ىكملا ن : ١ هقفاوو لوا لقت قحسالو ع 000 2

 | كانه بسلو ةرأت 4 2 3 ىدم 3 ف ايانام تءووط و و 4 الا ناب امأو رو ا ربا يف اللا ظ

 ' قدسا وبأ ين 00 لاق مهاربا نب 0 انثدح لاق 1 ل اوضر ينربخأ) هرابخ ا

 20 55 دم رأا هأ كاقف م 0 هللا قاذ ا 3 ناك لاق يد# ا 0 مه ماريا

 يا تدك 41 يفبا مس و 41 3 0 3 يعدأو كلذ نم يعني أمو لاَ 2 كلا ه وس

 نال لق رعد 00 تاو لاو ا اًميع هب تثدعل ديشرلا ناكو 8 يه قحا 5 ةقاق بلت ا

 ينوعار اذأ ينبدملا بح ىبأ ناو 1 ,و لزازو ناهد نب ريبزو ىلدوملا مهارباو عماج

 : رادقمم م هكا ولكل + ذو هتاصرادقم اهرادق» ةحاح 3 ل ولك يناكسملف يسشت تراط دق

 دق ديص ايا نذا مْ هن ه مع أ 07 روؤرعسه 1 ُك يو ةقدص ىلا ن 6 من ن ما 00 ا مهرصمأو كلذ

 رص مويلا اذه ق اأو تكذكتم 0 ىترحضا دق قل اا هل لاق سد 1 اف م هادا لو

 أ 3 م ىديفعأ أقل كنا ء يدا ىلع ضخ نا 0 تكلل حرفأو جرش ان نا تدحا دقو

 نو 11 يلدز 1 ل ا

0 



00 

 0 00 2# ا ىهار 6 نب فاسو 1 00 0

 5 0 0 1 0 7 مر لع نامي نر 0 / تونرشيو ثواكأت 0

 رقعح>و 2 3 ىدسدعو يدوب 5 5 1 ارا 0 0 نأ هيف 0 05 يل 1

 ناد ف1 اخ ف نايا ظن هنو د1

 هنو روم نأ اخو كمر ئاذلح كاد ع تنأ رزتساو دغ ةادغ كيلع نودلغم انف + نا

 || معرب ل عيا ظضاو انور دو 1 < مهسجأو نينفملا عيمجو ند

 1 واكأف ماعطلا ملا مدقو ثار ك5: لعد مهب هتاعف الالم ءارتدلا سعت , الومياع علخاو

 أأ دربلا ديدثاموي مويلا كلذ ناكو علخلا ت ريحا اوبر فاد مط اعد مث مهملا رظني ديشرلاو

 | ينو ةبح يلصوملا مها را لع ينيص روس ةنط.ه ينوراط زذ ةبح عماج نبا ىلع ماكل
 اا نا ينل م 5 ردح قاع يلوح > مح ا ا تر

 7 نبال ين م قص ا و 0 هدلمإ ينغاو عماج

 : ن1 فل لاف هقليص انأي هللاو ع 3 هل لاَ هديعإ وهو م 0 هدا هداحاف

 : ٍ 0 تاربعش 0 ره يعارد ت#<ء ناك و نيوكف ناك كتيذف ءا هار يك ا طرق دقو يئانغ

 ْ ينغأ * |واعفف كنف ةئيم محام ةعارد هيلع عاج نا ؛ يماق كدديضف كلذ عمسإ هاو رولا

 . 0 6و عءا اا

 لمرلا اهريس نأ ةاشملالده * ةسخم لزب ىلع طيلخلا ن

 1 0 هدعإ ىنغأ 5

 : انا رقأ لصولالايح نم اوءطقو * اناام تعووط ولو او طياخلا ناب

 تنسحا ثنرحلا هل لاذ ابرط 0 ل ع نط اك تح ديشرلا برطف ةمايقلا اه يح اهيف ماقاف

 ( ىلع تناك ول نورك ”كاخا 0 ير فكَف ةقدص هنأ كاع تادحأو كتيدؤف ةقدص ان هللاو

 مهملع هكا ع ودعج و اوماعو 52 رهظ ف و 0 كدعْضف ىث ولا نه تاطيش ةعاردلا هذه

 نسا 56 لاق هبا ع ء قحسا نب دامح انندح لاق ىهزالا تا دلر رمح لا 021 ين

 ١ 1 امو ءدنع اقر نأ ىخحي نبا رمالو نئفدلا نفصل نايس اا 0
 ْ ينرداصف 0 مك مريت كنإ ةقدص ينال لاقف يتدملا ةقدص 1 مهف نينغ هما نم ةدع دعاوف

 أو عأا وو اولد اعلق ءأنإ هانم: ى' ىلع هرداصف هربغ ايش لئست الو كنلا 2 سا لع

 5 مهاننف مهريغو زر< نباو ديعمو 2 ندا ءاقل نم نار هيلع او> رتؤأو ةقدص 1 ءانغب

 لمر هل ةعتصلاو ىنغ

1 

 ا

 ١
 : هيلع كك ىو ةنطيم ير أ ةعارد ة هقدص 5 ىلع عل ناب 1 هلا مهلاخدأب رع كلذ

 هنا نيح نق ا # هنا ىوولا ايلا واب
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 برطيو شم ىل.ايدص توصل #*

 اهلواو ليده روش رات#ة ند

 راس ايان نينا تاي ك0

 1 برس امممد يععو تفقد #

 ردحتلا ناد 3 ىنأا 5 ناسي

 رش هلع اسود ع

 00 خ2هدق'ي 00

 ردحفلا 0 ند ايصلا محدسأ

 7 ليف مه

 رحس وأب اقلا يماخ بح جمرابت
 أ و يذلاو ا تاما

 رحزلاا امه,عورب ١ 6 نيمالا

 رجحطا غلب نكي ملام ىلع تدزو

 نايل انندب ام يذشا أمأف

 0 ملا 5 ع ادنأ ان

 0 ىح كترزو

 بتلوص
 اهرمم سفنلا يفو اال يناو
 لاو دلل ا *# ا 3 نادل هان

 رضحلا قرولا اهفارطأ يف تمنيو # ايل امانا ثا يدع يدي داكن

 هل ريخالا تريلا يفو لوو دق لوا ليش تايالا هده ١

 ) نورشعلاو ىداحلا كافل تاما

 ا هيلا تفاضاانفو ليش فيف> برر



 ل اعز> هياع عزذ تام 20 دلو هل نكي مل دواد هل لاب نبا رعد ينال ناك

 ةسوب لاو

 ١)ذة(

 تا ا ال

 00 ا دعت ايضا أو

 .هلا كلئات صيملا نبااي تام اه

 0 سل تش ردق ه> اح يذو #

 صال هب قاضو ىلوم ا هب لكو 4#

 يناسشلا ور“ ذل لاو ةدنمتلا اوووف هدالوأ ىمأو هللضوقو هل راح زيزعلا دبع هل فءضاف لاق

 ل وح قد

 ٍّخ بك اوكلا تايلات تاقتاف تند * ام دعب دوادل فيط ينجاه دقل

 : يلاغ وه ىذلا مقسلا نم جاوز * ةواس ريغ نعساملالوهذيف امو
 5 بضانتلا موو ترداغ نم ءافش ه يتااذ كان تاير كدر

 3 تناحلاو انفحلا نيب ين+يي * ةقالع نم يهفان بظ كل لبف

 . يهاذ. ىلع تيعا دقو تنسماق * امعش صضهدلا 32 داناعجكشت

 ع بساحتملل اوثعبي ىتح هللا نم * ةفزنع توملا امنا ينرقي الواو
 0 يحاصق يم داعإدع تناله © هشمرأ ملأ اهف هل تقلا ' *#

 33 كلا لا ناو ةسان تسلق ينثغيال تاع قار امو

 5 "0 انل] نيب مورلا يدب هافو *ب :ءدقش يال دإ يب له كلاس

 0 ا كرا نك راوه سيح < ةنالا قرأ تمدق دقو ينونل
 : فاقدك ءامح فاو نم عباتل * يننإو اياملا ىتا نا تفخ دقف

 #* الفن ودعلايف نعاطا اخو »+ 00 هل ضف يشبأ هلل ىلا

 ماك نكرعلا نع ل 3 لع #* ةئءطل نيءاس 0 2 رو فطعاو

 كلذ قا ردعص 10 لاَكف هيف 0 هناع هموق ن 4 الدو نأ رد بأ غلب و ور ونا لاقو

 *« ماك
 أ

 يلزاب مصعاو محق الو رءغ « ىف ا قاكحا نا
 اهلك ةشيمملا راوطا تسداو

 لانا حبو كارول ةواذعب ء حصان قا دقلو

 لغاود كاحرال تاداوع * ا زا وال نوب نين ديل

 يلباو كباعش بعري ملو اراعإ # ىورم عرقتو ينضرقت ت>بصا

 لباذلاءارسلانمبيسشلاي رب * يلحسمكربروىرافظا كلو

 لقاثتملا ةاطو كيج طا: ربع كدعب نيقابلل نوكتف

 تك لحل اهل كال مهف ةرواحم ةعاضق نم ةارما ىومي يلذْطا رخص وبا ناكو ورع وبأ لاقو

 هموق ىلا اهجوز اهب لحرو تحوز: مث اهرهد نم ةهرب نالصاوتي اناكو مكح م اةوكتو دعس
 رخص وبا كلذ يف لاقف

 بصوم تم امدمب مكح مال * بواتم قراط لايخ ملا

 بربرو روت روغلا ا ممزرمو * اماك ىو ءازوملا تددادقو

 1 ا ا قا لا اب نتا وك 2 ا
9 



 .امماق اهنناح يف يرج ايشع * تح رداف حاب رلاا مف تجاتعا اذا

 اهمامث لاب نيب رلا ةسرادب * ىنةومو رايدلايفيحاعم ناو
 اههاقس داوفلا :را 0 + ةناإج لسا ىذا هلا ورب كو

 ايماود مودي احندلا ةدلالو + عجار كل يض.دقامالف رصقاف

 اهعاكإ ليست رووح عاواش * يعراىذلا نيمو ريمأ ناو

 امءار> لحتساو اهلع انيلغ تامدعب ةكمنوتيزلا ي م رق ضرأ نم
 نوتبزلا ضرا.يفو مأشلا لها نم لاحولاب كم ير لون

 اههامح راطو اممصاقأ تفشل # اود ول .فثاعذاو

 اهفوساهأ و: :ميبح اضرالااذا# افت ةالفلا ضرع مهب جشف

 اهمال قربي سمشلالئمءاضسو #* انقلاب فحزت ليخلا مهحبصف

 اهءاقنا ودعلا يفأ 0 0 0

 اهءاس نيح ءاللب اومضلا يبأ «© دحام 2 نطإ م رهف

 اهءارع ليوط ىزخم تاساب .# كلام 5 ذ عدق

 وادءل رذص يبا ىلع هباضرحو هناحدع ريبزلا نبأ عم ناك ةناذك نم نالجر كلام مأ يسعاش

 هتان: اعمل تاج

 ايمان دي دخ ارح ةزرشردم #7 هيك كارذنم عدم 0 ناق

 اهنامنو -ةح انا كشون * اناذا نا ل

 (,ازتحااهاحر يطق ىلعلاطو # عزو تقرتسال شيرق الولف
 0 تذس هلمحو هاكو هلام نم ةلص 3 ءاطعلا نم هناف | اع كللملا دنع هل سماق .

 ش 0 0 وأ ناك الاق هديبع يلا و 0 نبأ نع ..تام>- نب 7-22 نع ير كلا دهس يف

 ١ 0 ا 01 *”رأ 0 هأ لاَقؤ هإ نا 2 ند كلا نا هللا كتع ا 0 ءإأ كديع كلا ىبأ كَ امام

 ا 0 ينا.> يف يابا كحندم نم ىدعب 3 دل ناو لوقت كل عمسأ د اناو رص

 !1 هر , درصقت» هأن رذ لاق 3 كلذ نمام أ 2 كليو ىهدقب ١و هللا كة 4مل لأ تلد ند ريمآلا ا هللاب كذيعا

 : أمق لوَشي يتلا

 هللا دن لق نم 6 ناكو * يدر 1١ تقو قده كلاخ ايا

 ردزلاو رجاوولا ضصئا م رضا 2 صال زيزعلا كمعأب كك ن

 ردكلا اطقلا 3 نوصم كم 7 لصلا د ةفو 0 0 ا نومس

 د زيعلاط ضر قدور اه سي راو يش ل

 اد تنمو ا ايحلا م رك * يوطلاو مهلا امناكر نع جرفف

 سعو الو داؤفلا قيضال ءاب 01 * هداز عوملا لتس تاوتش وذا مز ضل هدأز هدا تاو أ
 رطقلا كب نيئماشلا ماه لب د 0 ةدل كدعب نايتفلا ينم ا »+

 2-_-_- لست سي يمس ا افاسم سس ع - ظ0 1771-1-11 : نت ير د خف
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 0 ١ اذوب ىلا نإ دحأ نع هدعل امو كاش لش ا اك 0 لَه ) اهنيك ؛ قثاوالو هل

 يملا ىحي هد يلع د ولا يناثلا ليقثتلا نا ىكملا نا

 دك ةسنو ىلدحلا ردتم ىأ راخأا 22-

 2 ا مايو يركسلاةخسأ يف هءسأ نمد. د> وام ا اذهو 00 يب د> |ىمهسلا من هلل ادع وه

 3 .يبارعالا ُس 13:2 تيجان زعو ةدع ىأنع ءمرالان 7-5 دس نعام لع ان امخسنلا

 : 0 ١ كللاد.عيف هلو مهل اب 0 مه نإ 0 رد اكل الا وعل 06و كي ومالا ةلو دلا أ روش 0 م.يمالاسأ صعاش وهو

 ٌِ 2 نا ل ريب زأا نا 4ساحو دوس 5 03 لاح 3 9 زعلا دنع زيزعلا كيع هيأ يفو حتادم فاو رم ْن أ

 || لاق كلما دبع نب ضريفلا يف ” كك لاف 4 4 رآاب هن أ 4 ةيمأ ينب يىلو»ه نو طا و |

 1| لاقزيز علا دبع 0 2 لأ دنع نَع ى رقت الراو نع يآل وه يمدح
7 

00 

 برالاب هب 5 وس لغاشت وهب واعم ن 0 ديزي تود كعل ع اع تاغوزاحلاب رتب نأ 0 هللأ كم ع روظ 01

 1 5 هكا ودل 00 نإ كاع ف يىلذهلا ردعد وا ه.اع لخ دهريغو طهار 6 ِق ممل

 00 ما مالسالا ّق تا 0 0 أنو 3 0 ىءم 6 : مالع لاو ا 70 ذل ي فا 2 3 وع اقراع ْ

 مهدجحأ اذا لاق 5 مهدنع باطاق 1 0 اع لاق 5 ةعاطب ندا كا ا ا

 ا
 1 ا أ ضر ىل 6 وصأ ةفيرش مه |[ ةعرك ميدو ا 0 5 |١ ومال ءالذب ل

 7 يف كعل 0 0 ماللسالا يف ا او 4 4. .اهالايف ددوسأا.ط 2 اهلا هك رق ٍِق مهالو عا عام 5 الو

 1 :|ذاَض ن٠ الو نييطملا فدخل 8 عر مطلال لهو ل رع الو أه ريع

ْ 
 ا
/ 

0 
 ا

7 
| 

 30 ا اذا اونامميسو مهسأ 1 و هيلع هللا ىلد هللا لاوشار ند هامرق م,عورذ ظ

7 
 ا
 0 ل اقتفكو ن3 عدس دش كم ءال ونال 00 كلا اهءشاه ن هم الون ؛باهولا اح 000 هالو نيمعطملا ا

 ل 3 2- ةلازرعد كو يعءاذقلا نم ىناتذلاو جزلا نءنان كاوا لا نه لكتلا نب ءاو بارد الاب سو ٌؤرلا ا ا

 : 9 ا هطئار 0 تعزز يدر دل 3 تبضغف ا عدل ىلع دا م ل هقوسااو دأ وحلا ىلعأ /

 1 ْ فلحابو أ يقع ىلع ةلاو.لا نيااي هل لاق 9 هب ول عقتما و 4م لق 0 هنارق نم رعأ و ةب اح قرعو ئ

 1 1 5ك ا ارك 5 4م نجح و مرا ة 4م 0 ءالسالا 4م رح ثالثا تام رآاالو هللأو مأ لهاحاب ْ

 ا قثلرق 0 نال يا 0 نس ىلإ هل نما مث كانبع هيف يذلا |

 ةعاما ماع ناك اماف دبا نيملسملا عم ءاطع4بطمي الا ماو ُة هئس دعب هقلطاف ليذه يف ةلوؤ> |

 00 محا لدلا هل لاقو هاندأو هر و كلا دبع ا رد وبا هيقل جحو كلملا دنع ىلوو ا

 3 رب كفيس لق 3 هتبارو ىتش "هم هللا مدا هل مو كتالاومالو كاوهيد :ءكلعاض ال كريذ ١

 0 ل هل نذاف داشن الا 2 0 م اكدلا و يننافام ىلابا ق عما قرفه و 0 جه انولصم لا انوا |
 : : ا

 :؛ لوش اشناو اق هيدب نيب لمه |

 اهماوسىلجاو شحو اهوانهدف * اهءائرف ابلصع قرع تاذ تفع

 اهماع تامهو لال_<# حطباب * اهلهاف> ةميخ يديم نا ىلع



 لتقا نأ كولتق ناىلع لاقف را وثب اق نأ كا
 ىلع ةقالخ نامإلس اود تانشف هموق ىلإ اا راشفا 1 نحر ٍ هك ل ل مهما

 ند | فاوقا 0 و لدناا عنصل قفطو هياع اعز> رولظي ملو ت ؟س كلذ هعام“اهلف هواتقف لخرلا 0

 لاقف كيلع ينأ قاثيع تسخ دقل مول تاذ هل تلاق يئامالسلا ع ا نا ُ * ماظعلاو نورقلا

 درمسأاف غلب نيب اهرط 5 5 ٠ كررغي الف دق نك

 درب وأ نامالس نم 0 ىلع «* ى_جاجت 0 11 معد فاو

 درولا سرفلاك رادلا لالخ يثما « ةليخ» اذ امان يود مه

 يدهاالو ليبسلا يدهأال ءاتب * كلام ىلا يف سمي ملاذا يناك

 مها نغم الحر نيءسأ و ةعسأ مهنم لق 35 ىح 0 3 يف | مةاوفاولم نوفرعلو مولاتي هيا لدحت مهانغ مللاق 0 م

 اطقا هتمعطاف هتف رعف ءاملا سمتلب مهم ةآنمان ر 3 0 يف او> رخو ايراه جر هب اورذنف ةوزغ ٌْ 31

 ممريخاف م وقلا 6 1 نم جرخ مل ءاملا هع تييغ مت اهئار هتقسف قدما عاج طع ديزيل | 1

 نجحاملف - ءام مو سل 5 وهومول 0 ل رئهوثرعذ هل ةفصو هتفص تفضوو هرب

 جر نأ كلذب 7 اعإ ار ير سلو 8 ا رأ نإ لاق هنم اند املف ءاملا ىلا لبقأ لالا: هتلعا

 لق م لتق نا لدق و اوناك دقو اداوس ِي 0 كو موقلا خا تا 3 لإ هلا د
 ك رح مف هلتقف الحر ا داوسلا رصنأ اذ يع رفلاق 5 0 الغ هيج ىلا يذلا 5 5 50 ا 3

 الإ هعرب 0 هش ا م هحالس عض و ا ل ليقأو هسفشن يف ا كلذ يأر امل ا

1 2290 

 7 1 و : 4 /

2 525 9 

 ردع 0-6
 لجحرأا د يم رذ ١ اهدخاق ت طقس هلاهش موصل برمضف ج رخل زو ه> اللس اوذحاف ا 2 1 ١

 هلاهش عطق يف لاقو | مةدف ها ىطوف بيلقلا ىق ةدنع ر كا :

 همامح ترش دأو برذ # هماش تدهذ امأ 2
35 

 هماوس تقرف ىح بوو #* هءاظع تادن ترا ترو :

 لد ءاحف لاق لجنر ةرذت نمل و را ني داعرا ايطار مهلا جرخ مث لاق |

 تاق هيلع تخف ةنسأو 0 مظع اهف لخدف هلحر هسا نك ظّوش دقو هب 5 امئاغ ناك مم َ

 . ةناملا ماك وه لحرلا كلذ ناكف انف ْ

 ات ظ
 دلا نكس انام يضقنا املف * 0 قبب صدلا يدل تح
 رجلا غلب نكا ملام ىلع تدزو * يدملا 52 تغاب دق ىليل ردعهايف

 رشحلا كدعوم مايالا ةولسابو * ةليل لك يوج يندز اهحايو
 سما هيما ىذلاو ايحاو تاما * ىذلاوكحضاو يبا يذلاو اما

 رجحزلا اءعوري مل ان ىراناش حولا د> | ينك رثدقل

 ورمع نع ىطسولاب ىليقث يفاث تانبالا.نم ىناثلاو لوالا يف ديل ءانغلاو ىلذها| ردص ينال ردشلا |

 لالهمساهيف ىذلا وهو رخآ لواليقث ًاضيا اممف بيرعاو ليقث س.اخلاو عبارلا يف حرس نبالو |
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 كا ال ةروصخ|هرودص 0 تةحسأ نيلعأ ربغ ي زاهح ل /و

 ةيمكتب الن اح قمت و ذأ * تع أم د نود يسد ةرودعام هو

 فطممدعاوسلافار ا - ش4 كب ذل ءام نع ا

 5-- يعشلا نراك 0 » ةريهط أ عسب نم ءارفصو

0 
 را

2 1 

 0 ايما ام ياش نأ 0 ود« اياك نسا لا 0
9 

 فوخاوهوانطيلاءادكف و 0 0 ولكناو

 2 قمن م امري + ةلاضو ناعإ روب اع تدرو

 نفي اة ف
 ةهارك ضيغبا اهنم ىنكف

# 

 فذفذيو ؛هيذ_ةااذا فز # هتكراوح يربلا هفتعبانو

 فودتم هل امالح تعب اذا *

 6 دسالاو نحلل هئطاون # هعاج كتضقمعلاديعدأوو 4#

 فسعتملا اهلبع ىتح ليلاخغ # يدنلا طّقسام دعت ةئمتفسعت

 فشخ زواحن أيت ثيح ىلف *تءذونا.لا سفن تءشخاذا

 فت رصقالا باوتاو ىلع # كلام ندعشراحااءسا نإو

 6 يرفنشلا لافو

 0 كال قررا « هنت شمفلا كا ل نمو

 جردحم ةاطقلابوقريكق وفو *  ةعبن طوخ ىلع يران هيلع

 جا عزتلا هركتسا اماذا عزب » 00 2 نكت نه ترراقو

 ججخشلاحارطايذ ممالا نينا هامبتم رمح ارةدبيص ينكب ت>اصف ظ

 0 كلاق نإ جرقم ى نامالا_ تى ونةتدس-ةيا:ئرفتشلا أ تدخن نفي نما ل. آل ( ءرنعلافو') ١

 رجلان ة هعربر يفب 2 وهو ىلا در نر رمصأ نت تملام نا هللا دنع نب 1 0 اوه

 مالع وهو دزالا نب نزام نب سقلا *ي عا نب ةيلعل نب ةيراخ د ماع لإ ور ن نارمج نا ْ

 مث ههجو تكصف اهليقيل بهذ يرفنشلا اهب يلح املف هل ةئبا عم اهاعرب همهب يف هايس ىذلا هلجف
 الود وهوهدح وف 1 هيلا جرش هتريخاف ام ل

 ( اع افلا ليك جماع اع * ةعاج يعوق تاق نا زهألا

 9 داق تاط اميساو #* ىئضانم ةاثفلا كل ولو

 اهيملعتول نيربلا تنبا يعأو * اعريغو اوال 2 لأ

 اهننع ينم هجولا ضارب موي * اميو ىنيدو امو را اه ذأ

 سانا حبقأ نم ناكو ةعدنز: نن ثرأا ىب 1 ةنشلا نأ لاَقف وه نمت هلأس هلوق عمس املف لاق



 م

 تل تكسو تتاح و تكد

 اهقوزع يدي دات 1
 انو ردك لأ كا
 6 ةياح ناطإ نق ةناحخر

 لعشم نيب ىذلا يداولا ند

 يف ريدأ نا

 ل د ولف +

 تلك تلا ' اذآ . كيلا 0

 تندد ند نكن 7

 تاطو ءاثع 57 3 00

 ا ريسغ غ |اطودام جرا اط

 ترم تأ 1 تأ ا ناك و

 2 يتاضرالا ىلع ين. كالا

 ل 5 يالا رد و # اهانأ 2 2 اذا

 ا أو موق يف تحبدأو 3 مما كيد مول يل 'ينهو

 2 م وأ مهعمطأ اذا * معوق تدي دق لات أو

 ل يأ عايد نيو 2 تيك اعد ا .اعفا

 تيدي + نأ: تيل 2 الو *« اود 'ريدلا رصقالا”) ةهافع

 (*«زا محاسن ونال اف ةضفو اط

 اهقاس فتفدن ازرا يسلا 5 و

 مراص 001 تزال قع رو اذا

 هديدح فاص حلملا نواك ماسح

 ارداوام :لاسللا كا كا

 مه رق ج رفم نب نامالاس يزدحاس

 تنوشف [ىدعلا كلذ تار اذا

 تافتللا ا هناغلا» ناك 6

 كا م اهفوح 0 تماثرأو

 كريس لا راظفا نم راو

 تاعو ةامدلا ندم تام دشفاو

 ا ا تعدَحف 13

 توبدملا جحملا" نإ ةلمرلع « دلك ايزو مازال

 تودع ةريذ | يد ىلع أ يئافك »# اخ 8 نا ينرزاال الا

 تدوك ا نر 0 لأ #3 يوءيفم ك.شو يبا د يبا

 اضرا يرغنشلا لاقو أت

 فئفشملا في فلا لحرلاةورضاا وذا #3 ع رمش ءاطيع 435 صو ْ

 فدسا ةشدخلا فلل :ليإإ ردا 8 د: طللمو ارد كعا ل

 كمصقتملا :نككرالا, يوطتياا ج2 اد نعاردلا دج ا 5

 لاقو هسي>و هلقا يا انقزر انياع رتحاو ر 7 ح ةدام يف ناسالا يف لاق مرت ىورو )1١(6

 تحنوأ لضفملا قفاوزو ةياورلا 20 ىلع ا كلا ءاطغاو 0 هريلو هرن# هرخدح ءارفلا



 لاو نير امس ع ا تاي وجل
 18-6 >-.+ ا 2
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 لك عضيا يرش هكا عبضلا هيلي ديس لاقؤ عيضلا 40 الاو 17 نامالغلا 7-00 8 او ٌْ

 16-_ 00 00 7 ينطتل الم سكن 0 3 اذا يَ د 00 دحاو

 ل يعر مْ 5 10 و 7 2 قش ُى ع 0 هاشم 17 هلعل كك للا

 اوقلطنا مها 7 اقانو هودشف هوذذاف هلع اووف مم ناك تح ليقا كلذ يار اماف درسا قاس

 كلذ يار ال مكنباو معوخا 2 موضع هل ف مهل اورام مرطسو هودحر طو 0 ىلا هب ا

 هدب تءطق نيح 0500 ةزهلا لاو 0 دوس ما م تل اكو ا م هذي عطقف هب رمض ما 7 0 1 ا ٍْ

 ةماثق ا قرذ ب 5 دع فاك 0 قذف
 و

 هال حا | ىف را برو

 راوتم هوظخ د_شو دبي ددءلا هحاللسو يردنشيلا كده

 رباصم رك 2 4 عدم 0 0 ىحن اوءارتوملا عورعار اذا

 1ك اتلا 2 مب ةوطخ نيرثعو يدحاأ اها ةوز كن د> وذ لتق هليل يرفنشلا وطخ عرذو لاقأ

 دمى و هنع مهز#و درا لع كلارا ىو رنقلا ف ىرصاغلا مال ط لاقولاق(١) ةوطذ ةرشع عبس ا

 : يرفنشلا هلتق يف رباح نب ا ا

 0 3 فافخمتأو 0 يا هشدلح نأ كرد مكلام
 5 0 30 0 ا

 بقس وخاونأاط ماع كا #١ مق اه ذأ يح م.داعت

 لكك 222 فى ( 0-5 غم 2 7” رباح نإ ديسا ما كردعل

 تا مق ةمدقت 0 5ك 4 ع 00 مم لحل هن نس ةسار حرطو 2 هما لق الو لاق ِْ

 ما
 هرب | نياق 5 رح هلتق ىف يرفنشلا | لاقو ةماملا هل 1 5 اهم تاقادمدقا]

 نن تاوب ذا امناريح ةضد و امو 2+7 تاق داق تءءزا ور 0 ىذا

 تال لكلا قاحأ ناتادفوا © اها ورع مان انقيسرقف
 6-5 شدعلاة معن امهف ع د 6 دلال 6 2 50 أوف

 31 تلحو تمنع فاو كلا 5 كذا #١ !اماءاح ا ىرذال هما

 1 كح همز ك5 كام ادا # احبس موللا ند م لع

 تملك تادب الو خا اذا 3-0 اهعانو طوةسال ىننما ل23

 ١ كل كرو امماناذأ + همئاسن ضرالا 0 اه ناك

 0 : 1 3 انك ل ه.صقن يورو اح رب ل 1 | يس - 0

 1 ! 0000 - ةرمع نيج ةلالاو وعزام الإ ن1 دازو< )|
 يي 8
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 : 0 كك اق كلذ لبق راح نب مارح هل لاش ممم لحرهإتشب ءافدلتش اووي نأ اوأف يموفلا 31
5 
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 يل

 ١ تا ا 0 كك أ د عجرال اناناك تكا نيل هللاو راي كح ةشامح ل

 | لاقف كربقت نيأهلتت اودارأ نيحمل اولاقمتهنيع يعريمث كفرطأ أ هللاق مهنم الجر يعر اذاىرفتشلا |[

 تئاسلا نب تت 1 كاتو دزالا نا هلتقمو هد ي رفنش ثلا سمأ ن ل 0 لاقو 2

 ل ند هلاقام كد ناكو ىردتشلا لا 2 5 هكر تاكا ا 3

 قوش ىرفسلات 5 لاةف ل ود أ مارح ل وهو رباح ب 5 قادرا 4 الجر نأ مل لاق :

 | هلاو>ا 2 فوطت يورو (4) ابن ىورو - (0) 7 ىراسالا نا هل هذاا دارا ةدحلا ||

 ( مخ )

 صاع مأ ىرشبا نكلو كيلع 8 م2 يرث ا نر
 9 مث ىتتلملا نشد رو * ىرثك !سارلا يف ويسار تامتحااذأ

 رارخلا الم ىلاثلا )١( ريمس * ينرات .ةانح ورا ال كلانه

 رفقا يقرب 1 أ لاقو ظ

 حلارومامغلا ىراس ىرفنشلا ىلع

 الاب كموي لثم ءاز> كيلع

 ركاب ءامأا تيصو ىلكلا رع

 واؤنلا ف ودللا كه تقعرا دقو *

 رجانلابواقلاسم دقو تفطع * ةفطعو نيتكعلا موي كءوبو

 (*) رئاوع نضال [كاكوشيا 8 اك مف توما عفد لواحم
 «*- ى ردم دك يفق ال ول كناف

 * 1ع عدا هزاع ينارفلال 0#
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 رياقملا هندع نع نيقابي لهصو

 ا كدا 2 تدل

 رضاح كدارو طوس كريخو + انا ف تشلا كامر قو

 امنع تلظو ١ هك را

 رياص وهو هنوف امون لب الو 7 امه ناك ذا ءرملا توهم لمح او

 راوتم هوطخ دسو دب نعتقماا هحالسو ىيردتشلا ندعسالاف

 رباصم 2 0 4_هءم 0 دع يمحناوعار توملا م اذا

 عد عد اهنبال اهوق الو * (”) اهره ةدلاول سيل
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 عرصلاب كلمأ كردغو © (4 للا ىلع نأ ردا

 لاقف هيا>ر ىلع سانلا قيس مث هلتقف هيلع دشف كيبا لتاق اذه هل ليقف رباج

 تودصملاجج حملا ل دطاسو يي 0 + كم اع 1 دهم 1! | 90-- ا *

 ينج نال
 1 هاطو ىنخيل الاعأ سمدأ و العا عزي دقو ليللا فود ع هويبحلا | اق 6 ارح انباو وه 3 املا ىلع هل

 ا هدنس ئا هلق اسك ا« اولا ىلا كار: ةاننر ينم؟ اهو سيحس ىورو )١(

 ١ نه ىلعت ىدلا رفاون نيئض ىدخلا ككل # مناك هيف توملا زب لو ىورو (0)

 « لو شفا دال 0 قاغالا 501-590



 00 (ه1

 1 يورد ةيراحال يرفنشلا لاقو الحر نامساو 1 3في >- ما اقيم قو ل 2 ينو ديفا ع 3

 يع 0 5 ما 00 تب زم اع 0 ةلاذ 0 4-2 الأ

 5 رصاقت ا سناايو * يدلاو د 2 || س وسعق تحءاعولو

 : ميك ردن زارارحالا: ة 1 # 0 رحملا راخ نإ انا 1

 1 28 ريغل ناك مه نم هع 2و هلو لع 3 ىلع ريغ ناكف مف راد يىرشلا م6 < لاق |

 ْ ناماللس ين 5 ٍىرفتشلا لاقو كلذ رك 1 هدحو |[

 درب وأنامالس ن ا لك يذ ىلع * قداحي 00 ىوهأل يناو

 ولو غافر 0 لكك فلا و# 2 ءاضفلاب 0-0

 رأت 5 زمأف ءادمررلا ينب نم نييدماغلا ْه طقهردل دعق يت> 2 نامالسىئنب لش ناكف ا

 00011 0 اظل 2ر2 تراها وهو صو انش اودتسإ و شيبح هللاقي مه انك لعأ
 ١ لاقف بلاط || يذ> 1 ا رنا 0 0 0

 اك ةةلامأ د ىو هيئاماتق نإ مامادم يلق

 ناماللس ب هن تلاطلا لاكإ ايف لاقو اع.سا ناذهاي ديري |

 كا طما# اهيا

 ا

 اروذ فاذع 3 هد ا * ينئالت ا جذتح يفرز الاف

 أريصتصمف طا هلبلا 2 2 # 9 راو 3( 26 احا 0

 را اوتار يو

 / )"ا 1 ا

1 
 ع هللا نإ ل فوسو »ع 5 سلس يغبأو

 1 0 ىحاقلا ىق" كالاته 3 ل اد .نطبواسأرلا تاذباموبو
 ا *

 هاد 0 ةدسا ند 5 يموفلا مزاخو 0 || راح ل ا كلذ كعل هل 0 3 < لاق ٍ
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 1 9-5 ٍ 37 هاهو الا داو ا 6 هأه رف 0 ءالاب 3مل ا عردسلا ىلعار و هيخأ |

 1 | ناو كيسا دو 8 تنك نا يرفنشلا لاق ماكتب 0 هذصع ىلا كبيس 0 0 كش 0
 : 7 25 ع

 | مزاخا 0 1 دا در احادبذم يفعل قار اما يطا مزاخ ناو كل ار 0 5
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 ا ءاصأ نم نبدا عطف ا 00 مل يرفنشلالاقف كفيس لاسأ يف نعل تاصأ

 | نالجرب ا هتحم امهو هاط 0 قلل يح مزاخ هطيضو !مات ياو رص 0 نع

 أ معا ىل>ر ىه لب ديسا نحآ قا لاقت ىل>ر ىرقنعلا لاقف هذه نه لحر 6 لاَقف هي>ا |

 : ارش مالا 0 !! ىلع هيشنلا اما لاقف اندشن أهل اولاقؤم ,اهأصلا هوداو يرفنشلا 0 ظ

 كنب
 3 كلذيف يك ردم ل لاقفت رطضا يأ تارمومم ف هان 1 27

 7 هما تره داو ب

 0-00 3 . * هماظع تلصف نرق برو د
10 

 َ نك 3 لعف 3ك كلذ ىأ لسانك (1)ن كى رفنشلا لاقف هنيءىفدامرمث كف طا | يعالسلا هل لاق من

 رو د 1 ترهذ 7 ئدعدالا

1 ١ 
  5000ا : هغل صو كاك تاباورلا ضءب

 2293-22-2 7322927 21م جب يو مب ب بوب جربو جوت جس س5



 كفقنم ىاززب نس واط ضن 001:5 سىس جيس وها  مهلاب

 نة دب طعس تال ب ا

 تياليعمت

 فد نمو وسب قش يتلا منحت ووش يعل ل نايك قب نس الا ادي ويع ح داو فيم

10577711 11 1 1 0 

 ا وف سا مر ان

 ( م9

 «1 * ريكي !انراجادعو + يكحرب ارح لدم

 ريعس حرفا نم ذو 05 نساك ترا د

 ريملا كنم ىلوا ي * دهملا ام هللاو الو
 ْ 0 ينأ نبا عاخ ك * نك ىف تشع 00

 0 تحاع (ام انا الا ماسو اهملع اذه قفا لافر ةلصب عيطا 0 و كدحضذف يدهملا كلذ غابف لاق

 عيطم لوقب هود يفولاق

 صهورلاو ردلال ضف هيفو * اهلح نم نسحا ةيزاح

 نيشلاو كيملا ةفيظلاو # اما نك ا

 ريرب تباح ام اذيحاب © ا ريرب ام تءاج

 اهف لاقو لآق

 هرمشملا ةردلا ضايب يف # هريهوج يدنع ىهوجاي تنا 1
 هز رس تياف لك يف تح كك دل كف صا[ راف 5كنع اذاو

 | هيف يندب اممو دزالا نب ونطا نب رححلا نب سوالا يني نه مث دزالا نم لجر هناف يرفنشلا اماف

 ه روس ند
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 هس وص

 تلون ذا:امناريبخ تغدو اهو * تاقتساف( ١ )تعمراو رم ماالا

 تلو دق 2 امه ل 7 ف كعل ه0 ا عي أوف

 تفلت تاذب الو تثمام اذا * اهراخاطوقسال ينتمتا دقو

 ةباب 1 ور نع رسمه لان ليقك ينان مهارب | تاسإلا ظ 05 2 ينغ

 م ةيسلو ا ريخ 1-0

 ىاهملا لاهملا ل ناد و بدؤوا :ى 5 انسح لاق ءالعلا ينأ نب يم را هرب ( قرح (

 : ا رجلا نب ساوالا نمناك يرفنشلا نأ يرذلا ماشه نب دمت ماشه ينأ نع جرؤ» ن
 تا مف ع م نالبع نب سيقنب ورم نب مهف نب ةبايش وب 0 3 نب دزالا 8

 | ةبايش يني 0 . مهن نم الحر دوال, نت كلام. ن ناعدتم نب فوغ نإ جرفم نبنامالس ون

 00 رحا الا هب د جرفم نب نامالس يف 0 رنا ناكف لاق يرف:شلاب ةبانش وذ هندقق

 ا يد 1 0 يرفنشلااط لاقف ادلو هذا 0 !ازاكو هرح> يف ناك يذلا لحرلا تنب هتعزان

 هل لاقف م, نم ءارحش ثا يذلا ىنأ ى 2 0 بهذف هتءطلو اهاخأ نوكي نأ ت كا ا

 ا 000 - مكعدأ نا ينام لا سا تارلا 0 كدا يرذتشلا

 يرابنالا نب نم ها هيلع منع اذا مالا ىلع عمحا لاقي تعمحا ىورو )١(
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 جي يحيل 2 2 سس لتبببطبببصبصصببظالالاالللهسيلسسه يسم

 - 3 ءامص ىل.اخ »+ هدء> نياسو 0 5

 ف

 ا

 6 5 ل 0 هب رق لع دب 50

 مدح لاقيوحتا ديرب نإ دمحخ ىف , لرد نيا د اما أ 7 3 يلارع امطو لو بوبا

 او عا 0 120 نع هحو ريغ نم

 لوةيهدهرب رب يفو سانا هللا وكله هلل انآ "كاف كم رءشأ نأ 0 كلف ١ لاق ىسانلا لوشب م

 سايا نب عم ع هلاك نإ رم ركذو ءانع ةقو شاع. نإ ةملس

 ريرب ىلع يناتقي_- * يدجونم ٍبحلاناغا
 ربح اركلع 0 اوغلا 5530239

 مه اند ترفا تقف # رنا هلآ كاك

 رياكعلاو كسلا جرو * لكشلاو لدلا ند

 رو>أ رذؤ> ىنيعو * ردبلا هبشي هجوو

 تآيزلا نب نوه نعلمر فيف>و قحسا نعيطسولا يرحم يف قاط٠لمر ناحل ةنالث مكمل هن

 ةيراحرب رب لاق ةيش نب رمع انثدح لاقس نوب نب ليع.سا ( ينريخا ) يتدملا بوبا ينأ نع نع جزهو

 1 ىف رصبلا فاناكو عوج اهعسا:ةئراخ نيف _تانئغم راوجن اهلذاكو تقتعا ناواس لآ ظ

 لاةف كلذ هظاغف ربرب ةيراح هوج عم تأ هنأ سابا نب عيطم غاي هح ولا نسح فادحصلاب

 كا 3 د6 (لعو « ”فاحضلا هر ا ا ا

 فاطخا الو صّشس هني مل * عالضأ هل اريأ اسويف ماش

 فاصخحت_لأ هماق يف اعاق * ابق باغ دقو تلاقاهومعز

 فارالا كام اك الباق قفر 3 الهم اذه ضع ظ

 يدبملا ركسع ىلا اهيراومي تهجو دقو اهفلاقو لاق |

 حلا الد تكل هب 2 ا هللا يقال

 1 ةكملا رامذ «# سانلا ىف قدفلا تضف

 3# رربتكقاام اذا * 31 كلع اذ نيف

 ريملاو كسملا عرك # اهراوج تال

 رب بكل نم ص # اوفلاةرديهوحو #*

 نظرا لع تدور ينمل *« -تلقلا نهوج ؟اي الأ

 ادا لإ يح ع نا كيكحأادفا
 سرا هاا اخ نشةسحا ا تنع اد



 يأرل ىلا هللا ,جاتحاف صأ درشرلا مايأ يف ثدح لاق ةيوت ىلأ نع هيورو+ نب مساقلا نب دمع ينئدح
 هتقو يف ي ل ثاف ةصقلاب هو ريخاف تقولا كلذ يف دروف ا ا ى نب لضفلا ناكو 06

 هدشناقف ا لس هءاع لذ دف هيف يردام 1 هبروكث.٠ ىلع مالا ةزنأو

 0 3 هنانام اذا © ءاو هنأ 35 هتمعدب

 ا زامخا ينندح لاق ا ىلا وب | ين هند لاق 0 تب رفعح ) ا 0 ( مهر رد 0 5 رمدنعل هل م

 ملاكا و ةتلقام اذا عمسأ هإ لاو 4 4دع همس 0 1 3 ءأح قءقمشلا ا نأ نا ظ 1

 * هربا ةراخ ين * املس نا يتوتدح #*

 هريغ ةنشاو 1 ريغ #* 6 3 ال 0

 هر لم يلج 3 ناجون كرت اداولا 2
535 

 هريرد تأ 3
57 3 9 

 3 عاصالا تعا 3 ُّق د

 : تاك : علصالا ك.هارف ره نأ كَ اذ كل 0 لاقو راند 4 ةسح ل 8 كدعضطف

 رض ل 0 ا لاقلت ةروم نإ انوع لاق ىلع نب نسحلا ( انربخأ ) انريد

 ديشرلا ل 29 » مالا |ب ةبحالا يح * هدشناف ديشرلا ىلع رساحلا م اس لاح لاق ما

 ناككلذ يا لع ما -ح * د.شرلا لاو # لقمع عادو ىعأ ع * مالاس ا هللا ماا

 !ٍ ماظعلا ىلع دولا

 : اعل 7 تلا قا ها هلوق نمو هنم رطتو ه>ار كك كمال ديشرلا هل لاقف

 0 1 ءانال اق هنا نع قدحتا ندا هو نافارا نا ك2 نر 1

 1 هنا هأنهف نت يملا عب عه رعادلا ماس 8

 26 ل مهو كم قع ا : 3
 ّ ء
 ا

 عيل دف كاهةل عدا وبف ناح ر# وهو ىدايلا يعو“ ا ع

 هني | مث هللا

 دوش ا در ل او دور اجر واس را لن حا تيدا اسوا هور ووو ناو ودون *  ناحر# هللا هفالذ * مئاه ينب ريخ ك0
- 

 4 5 ا 0 ال يارب 3ع هل مزدلال روش 03

 د نايارديضءال مزحلاو «#« هار ىلع ىاروشلا لذ دي مل َِ

 درع نب اد ين ينثدح لاق هيورهم ن مساق هان د2 كن داق ندا
 يي

 هدشأ اف ىحن نب رئمجحود# ن شانعلا هدنعو ديشرلا ىلع رسساخلا ملس لد لاق 4 نع 0

 ةيئاوكيو ف ايتيك نيام ايدو كابو ىو نسا
 هلوق ل هنأ ل هيف هلو

 جايه ىف اهحيم يتح * نماوت :فوحلا# ف اال نإ

 دص لاو ساد َّن هأوق للا يهل ضد ا م لا :مّولا ريهأ ق م كلذ نك دي ||لاّؤ

 جارفالا ةقيسإ نوكي يح 2 ةقرسإ قرضملاىشغي ججرتمو
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 هرلأ ىلع ى هس حمار # لجر هفلخ موب لك
 0 هتيس لومرغلا لوب

 دهح دقدل لاقو ىلع كدضف رش ضرعءتااو ىغبلا ةيقاع نوكت اذكه لاقو مانو مس مغاف لاق

 تاك ىلع نب نسحلا ينرب- كا 0 نا 9000 ,دو هتناصو هعدب نأ لحرلا

 ىدهملاناك لوقي 5 تعمس لاق ىلفونلا د نب ىلع ينئدح لاق هو رههنب 00 نب دمع انتدح

 هت.يق هرافلا نوذربلا ىلع ىدهملا كل ملس ناكف ةدحاو ةيطع رساخلا اءاسو ناو رسم يطعي

 ةيلاغلا بانثلا نم كلذ هبشأ امو يش 00 هساباو نيظشفم ماهو جرس مهرد فالآ ةرشع

 0 ورف هيلع ةصفح ىلا نب ناويمءىديو هنم حوفت ةيلاغلاو يرطلاو كسملا ةحئارو نامنالا

 ١ لكأال ناكو ةحنار | ناثم وهو ظياغ ءاسك و لك افخو سيبارك كاعد 1

 الإ 0 كلا 0 هلا لاش هلك أفا سار هل ىرتخات همولع لس ] ىف اذاق المي هيلا مرقب قح

 ا ساو تنحل اك أف هحبطيف امل يرتشأ الو مالفلا ةنايخ ا لاق سأرلا

 لاق ىلع 00 ءامد نمو انول هتمصلَغ نمو انوا هنيع ةلم ل اك !اناولإ هم

 نآك لاق ينأ نو كل رالا 0 5 0 نك لاق هيو رود 03 مءاقلا ن 0 لوي 0

 هل عصي نا لجو نع هللا 5 را ا يش لكب بعذب ناكف هاب وكلاب يل دق 0

 هيلع هولدق هلع 0 اللكألا ا هيلا لصيال هناو ع ع ءامع كلا || يحاص ما فل كك ف ىع

 لجر تاقف هلا لانا كن نم لاقف ىلإ جر تالا تةقدف رود عضوم ىلا 0 تل 3 لاق

 مال دلال كا قرع لاق تاوقلا لمكا اعنا و ؤتسم لجو قاف ف راقت القا لاق ملعلا 3 بدعم

 لاذ اساقف هنو ع علقا ىل لاقف ريغص هش زوك هبدب نيبو لاق كلذ متكاف لاق كلن سك

 هتغرف اف هغرفا لاقفت امفف هياع هرذ لاقف ءالصم تحن نه ٠ ائيش جرخاف ان ١ 0 ةقطورلا يف اهكسا
 ىدحاب لاقثملا تعف مك 3 ا ىلا هتحرذاف ىلا دعو هع جرخأف كا اذاف كءم هعد لاقف
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 د 00 لاطإ 0 ريخ يف 3 لحو زع هللا نا تملعو تفرسهناف هيلع يندب

 ك1 كاف سلا وببأ يف ن”دح لاق ىتاملا كلام وبا ينثدح لاق يزنملا انثدح لاق يفريصلا نارمع نبا
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 لس تخحأ نبأ وهو زاملا اذه لاق ريمالا هللا نعأ اذه نم ةيهاتملا وبأ لاقف اهلك تاببالا رك ذو |
 هلاتلق في كلئم هلال رس دكا
 نال فاق صرحا لذأ * ورم نب ماي هللا يلاعت ْ

 الو كلاخ بهذ ثيح لوالا يرعش يف 1 ل ا نبااي زامحال ةيهاتحلا 1 لاَقذ لاق

 1 قزرلاّل ع صرحا ن مه ترهذ ثدح ىداشنأو 0 2 طا تءهذ الو هب اس نا تدرأ“ :

 لام لاق نانه نأ ع .نهاط يبأ نا 0 ىمع 6 فرصناف ماق مث * مكل رفغب هللاو |!

 لصوو رانمد | نورشع مهريع ن 4 هيلا م قوش ها كمر 5 0 مسالا ْلا

 ندا

 نع لعفلاو هللا كيمع يد ىنندح لاق ىديزيلا نعام ءلا نب د ( ينريخا) | ماعم درا ن ل هيلآ |

 5 اي هل لاق رساخلا 7-3 رصهح و ور< نب 0 اي روح هنأ ىديز ا 2 0 ع ا 1

 نسدقلا يرعا ةديصق ىور لع ص ١

 ١ ءراس ىف هيشك حرر لولا يب ند مارال :

 نم هعدتست امع سانلا ىنغا تناو انا اذهاب هل تاقذ ديرأ ذك لاق ادهن كات ل كك لاق ا ||

 ىعمحفم ىلا يسع مهوب نا د ذاواو راح الا ةباع ينم زجتحتا كنا لاقف ةيفاعلا كعستاف ردا ا

 تاقو# كاف الإ كيلع قى دم ان كلأسا يع ىل لاَقذ كلذ ىلع را ْش

 هرشا نمةمعتلا طبغ # ةيقاعب مودغم بر

 هريغ نمرهدلا هامرذ #* هتمالستلاط'يصاو

 هريص ىوقدهنم تون # ةيربم ريغ ماهسإ

 هرصعنم نيلاح يفلاب « باقنم رهدلا كاذكو
 ءريبع لق ءرلا راسل فس فعلا دل كاع

 ع

 هريك ىلع ل- | ماارتع ملا ّق



 ا
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 ناَوُحالالمفام * 0 و مسا

 نامزلاةرثعن ما# 10 رض م

 ل مداسف # فوغ ةلاغا ن

 5 اح مصاع نأ 0 ل لك اا 12 ناكو 6 هرد فاأ ناه.س مداع هأ اطعاذ 5 اعد هبامسلا تناكو

 ( 01 ٠ 1١ اف لال نأو ىل ةتروالو تي «ينإ هل ل 2 2 ولا 0 : كلا ا

 7 ) ينربخأ ) اداوح أذو مداع ل 0 اق ثراو 0 1 و رد كفل ةناهسج هيلا عفدف هب

 0 00 2 لاق نامهط كَ ل2 ىنادح لاق كليهرش ىلا ب هلل ديع لي لاق ج 5و 0 1 ا

 هيشع نب مداع الا هلا 0 رعش ىلع 50 تال املاق دب رم نب ديزي نأ لد سم كيد وم نا ا

 رسال مل لوو ىلع 2 قاف يتاسغلا 1

 نانهم اهطراع. # 0 0 . حسا م
 اى

 نايقعااو ردلاو * نيحالااهراطما

 ناربالاتيحذا # يدانت هراثو

 ناسغ تيشبام *ناطحقيفدو+لا

 ناوذ الا لعفام * ىلا أ الو مسا

 الاوز كن او «ىلاتملا هل تلض

 هيو روم نإ مساقلا 6 كك نع مهل ب باوقعل انتحل لاق رام ب هللا دكيمع لإ دما ( ينربخأ ( 1

 و
 اك ناك, لاك قاجر ا 1 اع يرشلا نع هيورهم نب نع لع ن ندللاد 4210 :

 ةينالاو نما ر مل وه لوَش و 3 ها لأ نأ مداها 1 0 أمهلا اب ظ 26 ناك هنا الرا ! 1 3 ١

| 

 يظن طا حلا اىبأ كاق نأ ىلإ
 ناك اكل دآع ور# ا 0 هللا لاقل

 لاوزيلا كاذ ريصم ل # 0 2

 0 ا يردأ لاقو هنسحتساف 4 اذه ديشرلا غابو لاق |

 2 هات ءلا يب ىلع بضغف ام كلذ 0 1 ع 1 ا الا 4مم 06-0 طق سل - نع طي ا

 يفانأو بالطإ وهو رودنلا ز زاك دقو صار ا 2 قبدنر لأ 2 5 رارتا ىلع ىلءو لاقو 7

 يلوصلا ىحي نا را كلذ كدعل ههأت ها 00 رخناو |اهريغ 00 0 يلون َ

 او ا

 ىمصاملا رفحد يا : ليح لاق يسدودسلا لعكس نب 5 يار 1 لاو ىعهوه» نب له | لاق

 02 ىناذملا ىحح نب انرهد نع نسا نإ تاق نع صهاط يب نب دمحا نع هم (نحأدا |

 هءلا 000 هى رطشلاو ده لاف 0 ه.هاتعلا انأنأ ا ملل 3 كارا آن

 3 هز الو 3 0 ع طظعءاون* دهدلا جام

 دحس ا هّدب ىدم أو يأ + افداص هك هز ف 6

. 

9 ْ
 

1 
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 |١ ةديصقراشب لاقىرغلا ذ ا 1 لاق لاق ىعختلا 0 قدس ن نم يندح لاق هيدر نإ '؛

 جملا كتافلا تابطلاب زافو *« هتجاح ر فظيإ سانلا بقار نم
 لاق دق املس نأ هتفرع

 ْ مس رولا هلل فو فدا كفا 0
 : َْتد مدل سان ا 1 فالذك ناكو لاق | ب لمحو 0-0 تدب هللاو 1 لاق ثم || 6 ع 0 أملق ا 1

 ْ نللع ن 0 خ: د> لاق يفربصلا كا مي نب دمحم ) 500 ( نكلا داش تب دشن مو مس 0

 ا لاق هل دب ه رم روصنملا نب اص ينب , ا1 لاق ىناعلا ىدوم د كلان ىددح لاق يزتعلا . 8

 رعباخلا َِس هيف 0
: 

 دولاب سانلا دع ديفا # هد ىلا دوا طاصاي ا

 دوع بسمو كاهلرش يراطب »2# ايلاع مر أرمصق تاب

 دواد ب ناماس نح »2 هنا عقرب 5-4 2#

 دوام لا فدل ىلع 3 ا هب اراورسم تارادا ا

 ا , هيورومنإ م.اقلا نب دمحم يف 0 ىقلعنب ندع 0 ( ينريخا ( يس لاب هل سحاق ىلايلاوماالا ى نعل ا

 |١ رمس ها 1 ناك لاق هعضا نع 2 دملا مداني ناكو لدعم ن نودع كلذ ل 1 ضعا ينثدح لاق ١"

 مف لوقي ىلا 8 ءالملا 5 ع ُْف 7 ماعم 3 هناا م راش لاق ف راش ١ ناءاغ ن

 1 تا األ برشا 1 »# 1 25 0 تال ى ا

 / ناس هل لاقف مهرد فلا ةناب راشبا صاف اهايا هدشنأأف هافاوف ءالعلا نب 0 معلا عم اهب ثعب |

 ١ تاه لاق م 0 مث عمست لاق كانط كنناف لاق ةديصق كيف هقيرط ىف لاق دق هسفن يني كمداخ !

 كج وح هدشنأف ّْ ا

 ظ ءاشذلا, نافحر نم قال الع ف ءاوط لكاف ءادلا نعام ْ
 أ ءابع ءادب ىماس ند حبصا نإ 0 وطسا تنك حر نق

 | ءاود نم اهريغ 1 ارد د اهفرط يفو ا ا

 عا محا حا ب صا له # هل يفوأف ادعو ينتدعو 0

 امف لوشو |
 ءاللعلا نبال افاد 2 هزل يي دف

 لاق ىلع نب نسما ) قريخا ( هنلا تاصو ةيخس ةطعلوا تكتف مهرد فاالا 6 رمدنعل هل اق لاق ١

 | دج يناسغلا ةيتعنب مصاع ناكو ناوي منب لضفلا طخ باتك يف تدجو لاق هيوروم نبأ ينثدح 8 5 1 ج7 72 777 ا داوم وجواب ج:7 11
 2 سلوق هيقو هل ةقطالملاو هب ربل اريثك 7 كل اقردص ساط نإ هللا دبع عم ناك يذلا ا ىأا

 ناسع تش امر # ن اطحقيفدولا
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 ىرتشاوهلبق هديل ناكو هيب نع 'هنرو هل ١ ةححصم عابو ةياع ناك ام حم ا 00 318

 اك دجأ مل لاقف د كادزاه حا لعذ له كليو هل لاش ناكف حضتفأو هريخ عاش 000

 لاق دعس يفأ نب هللا دبع ان 1 لاق 0 ا سل لا دس

 "اللص نبدأ نع 0 هل لارا م11 طا نب دمحأ .ينادح |

 تار نا راش 0: لاق |

 جدع ىتاللا ليسو ىتال 3 ادا ذك 0 نا لينعلاو ريخال

 جرح هريغ 2 الو قالتلا يقام * مط تت انتقال 9 3 اولاق

 جمالا كتافلا تاييطلانزافو 9# حام رفظي 0 5 ند

 ى
 كرو لو لست كتلائاده هاذ مث انايبأ رساخلا مس لاقف لاق ١

 0 ةذيلاب زافو نإ ع تام سانلا 1 ٠

 0007 ماذا ديت الو هداه الو هيلا لخادي الأ فاحاو 00 تكل ران تب اق
 اك[ هيلإ ةواخ داق ىلا كرا لاقف هيف هوءلكف هدر هيلع لقثي نم ل اكو هل قيدص لك 1 ١

 كود 00 00 لاق مث |

 جهللا كتافلا تايطلاب زافو * هتحاحب را 7 :

 لوي يذلا نف لاق كءادف هللا ينامح دق 0 انآ اي تما لاق

 0 ل دلل نالوا < مع تان انا 0 :
 لوشوهو انالث هدن ىف تناك ةرصخع 00 هللا هيدتحاف ذاعم 01 000 كح ر> و كذيءلت لاق

 لوقي وهو كتمينصو كذيملتو كدي اع بدك ايش .يلاالو كش ل لا داما أب دوعأ ال ا

 هرمصتخم من هقرمستف هنأا 0 هيف بعلو ينرع هلك ردت فا ف اى طك أ 3 هلا

 ده>و ىال دعف هيولثس ةعامجاو دول الأ هل فاحن وهو تاب يهدو ىلع 00 هب رش ًالخذل ا[

 لاق را نب هللا ديبع نب دمحا 0 يذرو هلعجر من م هبرض نع ل هف مقام ا

 ذاعم 0 ”د> لاق رارم نب باهولا دبع ىنثدح لاق 0 ىل وما لك 21 نأ توعد 0 ١

 تدل 0 اهف ةديصق لاقراشب ناك دق لاق راشب ةيوار يريغلا |

 هلا كنا تاكل ردو م ةياع رفظإ 1 سانا قا ن ْ
 م0 ل دا رد لالا لع ينسأو نحوه ام رساجلا لس لاق دق ذاعم انأاي هل تلقف لاق أ
 تاّقف وهامو |"

 « رولا ةذللب زافو * امغ تامسانلا بقار نه ا
 ' مرغميفاو هنعهللا يذر 1 يأ ءالو ريغ يف ىماتي ها تددول 3 امأ انتيب هللاو بهذ راشب لاقذ 8

 0 دا 11 لرشلا نه حرام هل تلقت لاق هلاوم.ضارعاو هضررع كتط يد ةنح رانبد لأ |
 ْ م.اقلا نب د# انثدح لاق ىلع نب ندحلا ىنريخا تمصالو اءامط مويلا ت.عطال هللاوف ىلا لاق |



 جاحاملا يوولا هب .ريتسا ىتح # هل اه 0 ناري قوشال

 جاعزالا هفقوسإ 2 3 د م نيدذلا ىلا كاوه جع كا

 جابجولا كزابااو 2 الا * هلصوو بيبحا كنيدي نأ 000
 يلع - ا لوا ليش ةاماك نب مثاول ءانغلاو رسما حا مد 0 1 0

 1-3 هيلو لاخلا 5 رانا 0-0

1 
 ْ مر 2 طه سعاشىرصبهياعللان وضرقيدصلا ركب يا وم هرم كا 3 قو ورم نب ع

 : ار هر# نم هود د كود راش ةيوأ 1 وهو ةيسامع || ةلودلا ءأ رمش كَ دل نوقف

 ا راو“ 0 + ىرتشاوهعاف 0 0 ١ هنال لاب امف رسساخلا !-بقلو رءشلا لاق طم وهب هدم ىلعو :

 ١ / ناكوكلذب بقلق هقفصا ا ةناطشدلا | هلهأ ضع ههل لاَقث 0 هل فاخ لب لقو إ

 ْ مسن ناكو هيهات ءاا ينأ نيب وهن دبام دس م نيئءلاو» ال نءةصاخ هي ماتملا ينالو ىلدوملا م هار .الاقيدص !

 م ةيهاتملاوبالودي هيفو مهندب نه اصوصخ ىحي نب لضفلا ىلأو ا ل ىلا 5

 ١ ةيتعدعم جح دقو ةيهاتملا وبا لو سلو ةيعاتلا يأنييو هنيام داسف يف بايدالا دحا اذهناكو ||

 ْ نفسا اذكملا" [ ان تاما < 2 ىلانأ اك هللا مننا و

 1 رحطا 0 ىدلا ل 2 و تمط ثاح تافط دق سلا 1 00

 1 درع وملا مهاربا سيح دقو ةيهاتملا وبا لوب هلوأ] ٠

 ظ سم شيعلاف 20 * رس كنود سيل ملساي م ْ

 رح .هللاو.تاذدللا نار, قر © دطعملا نكسذم تاذللا باطتساام

 ا رعشقم مهشعو اميمح هللا قاخ نم لة صولا كر :

 ا | ىطساولا نسحلا نب ىلع ينئدحلاق هيورههنب مساقلا نب دم ينةدح لاق ىلع نبن لا را

 0 هدو وبأ ورع كاش ال ل ملا ىلحابلا 0 ندع ل ينادح لاق |
 دور دب

 | كلدب رياخلا 2 رءش رافد 2 ا هد رق فضل طسق يف عتوف هنأريم |

 || لاق يناحر للا رمع نب دم ىنثدح لاقب هيوره» نب مساقلا نب دم ينئدح لاق ندحلا ( 0
 | نمو ناري-هلا هيقلف كا هيل بو بدال لعق مر كا هابأ 0 - ثرو

7 7 

 ا بقلللا هغأب ناك دقو 2 .ثرلا 0 0 مْ ههه اللام ىلع هلام قغأ ا رسال بلا هف رع ا

 | هذهم 5 لاقو اي هءاط كلا أريد لاملا ا د لاؤو ه ١) رد فاأ ةناع هل مف هب بقل يذلا

 اد هع نب 0 ١ ا )ل ساكك| 0 0 خلرلا 0 انف بدالا ترو اهقفنأ ى دا فلالا ةناملا

 ترو 0-2 ا يي

 هسا نع ثرو هلال رساخ ٍ بقل اك] لاق هبا نع نر اي 2 2 اقدام نإ

 1 لضفلا ََى م ىنثدح لاق يديزيلا ساي ءاا ن دم ( ينربخأ ) ًاروبنط همي ىرتشاو هعابف ًافحصم 0

 كسن ناك دق هنا لاق مث كدحيضف رساخلا بقل مل هتلأف ال ياخ رساحلا سس زاما يل لاق لاق

 ( نورشعلاو يداحلا اع ني خو
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 |0721 حبش يأن نسلأ ناكو رفعج هفانيو ارةجماخأ فاني ىحي نب لضفلا ناك لاق
 هيلال> دو رفع> ىلا اموي تاخ دف لضفال ةلزتم هذه بهو نب ديعسناكو هناولخ يفهب را همدان

 رفعمحو كدحضن وب رظنو مدام ا ن رداتتملا 0 ردانتو 5200 0 بهو نب ديغس

 دولا لج زل اذه نم.هل د 0 اع تاهاخممدنعنم ديعس جرخاملف كلذ ىلع ديزرال هيلا رظني

 ا وهلاما او قئاملا ا ١> قيدص بهو نب ديعس اذه لاق ال تلق هفرعت ام و لاق نايدجلا

 لخدو اا رماد 0 ةلاسعلا وذ رلاورذملاالا هللاو '”يخال كاق هذ 0 يش يأو تلق 3

 م ةصق همم لضفلا4صق تناكف 1 هش رط لكب ينأ و نيكحضملا نءوكحوردنوث دخل خش نب 0

 دانيا اذهلاق التاق هفرعت الوأ للا ل اذه نم هنريضد نم ع اعاد اقف دعس عم

 دريلاورذقلاالا لاو يردأاللاق هيفا 'ىش 5 و تاق هتصاخو هقيشعو لضفلا ينأ قيدص خش

 اممتدعاسواءماعتاها ماتلرا  ناتارع نياودست فرعا تاواناو (ةلاق) رشح الا بوسو

 نب لضفلا ىللاق سايعلا نب مهاربا لاق لاق نورهنب نو.بم ينثدحلاق يمع (ينثدح) اههاوه ىلع
 ناكوانلاومأ عدوت ]لا 01 كلذو الان دمه 5 نو ةكشاا 0 فرص واع رلا

 بهو نب ديعس 4 :ءدوأن مناكف ةَقثلا ريغ وُهَقْتلا اهعدوتو ءاقلا سانلا ىلع اههةلئانكف اط نيمارثلا ا

 ينءاححف نيد دعب م7 0 هاذ تا تدنظف ةلاط.لا ىلع ان امنا هل لامال اكولعص الجر ناكو

 َتنمآ املف عد نم قثوا يدنع ناكو ةءيظع ةلح اند ناك ميطا ن طا .٠ ىلع درو هعاو هللاو

 غاب هلك هب تفغابو ءامللا يفت يدنع ديعس راصق كلذ ىلع فاحو ينتمو ا امن ددحف 00 ءااط

 0 | نب دامح يف نثدحلاق ةمادق نب رفعح (ردبا) يناقا الو ىلإ لصي 6 0 م

 ظل رظ ةرىعاش ةيراحهل تناكو 70 ربلا نم لحجر: يَز او> يفزاكلاق ةناب 017 0 هبا نع

 0 مل 0 2 ناك نايلا نعتاجولاسيو ءارعشلا اهل)إ لح دي ءاسخ اط لاش
 تا لت كالو اهنداخب اهلا سلس و نور بهو نب ديس اهلا

 رعءشلا نم سن>يف * انسءاب كتيحاح

 ريشلاىلعىفوي دقو # ريش هلوط امو

 ع ير يدنلابفوطن *# قش أ يف هل

 5 رح الو رب يدل # رحب مل فام اذأ

 ءلاب يا لب ناو

 رولاوعفشلابرو * انه درأ 0

 ا ل اع ناباتتغس كلو
 اف كيلع ضفخ هل تلاقف ىنلاب اهطاخم يتيراج ىلع شدفتا لاقو هنول ريغتو اهالوم بضخف (لاق)
 تعش اع كم معا ٍض لاقو ديعس كحضو هنع ىرمدف ملقلا يف اعاني تنيطام ىلا بهذ

 تس وص
 جاعز.“ روشم نم اذعَو 1 جادحالا تدشو ليحرلا رهدح

0 



 (ؤ)

 باوالا هةعامح ند هبأر شياو | يهدم اذا ىنع هب دقو

 بارثلا نيو ىرتلا نا حسك ما دةفيرادل ادح وفادغنا

 : باوثلا مظع 0 جار كب # ياو يدبحأي هللا د_#م ا

 ا اميعل ا هده ا دقو فرح ه.طاخا و تت هللا تدع م "يشب 2 الا يندشاب ٍّ

 ا ىلع ىهو اريغد هل انإ يفر ةسفنأ بهونب ديعس يندشنا هيف لوي هرراقد ض. ىف قدسأ طخ

 : نافه وأ ىنادح لاق قارولا نيسهعا نب ىددع ( يتريخا ( ءاوس دا نع ةمادقنب رفعح م١ داك

 ينأدح لاق

 ا كيلا انكم دؤقدل الاقو نادرا ناك ل انآو 0 هيلا لذخد لاق هرشأعل ناك لدحر ينادش

 (أ هنمكتجاح يضقتفهل تاكح انا راتخحمنا ك.مكح رجا كل اناءحو امج نسحاو اه>و لا انا

 ا تقاو 1 ا لا ىلع لاممت 0 هدنع ان 23 اءهستحاو هئمهتحاح يغتف ماقو امهدحال م

 1 لاق مث تاراسخلا يف تاراغلا موي اذه ديعس ىل لاقف هلعفك تلعف ى امهناخادق هعم

 ريمأ الو ضاق مكحال *« يناكحف اءاح نامئر

 ريشع ىلع سي لضف © اذ لع ازك اذه لضفو

 ريشملا لضفلا ليو < از ك7 1 ذا

 ريبكلا نم لكف:تدحا م22 كفل

 ريغطلا نم يلح مرحا *« ينارا ناب ابيع ناكو

 ريشغملا هيقتو اءهلا *. ينيزرق .نمو ىنه ناكف

 ١ ريك الب اروح ؟هظعا 8 كش ع اح يارد 1
 ها كدع ةرئارإلو دشنأ هللاقف اكلت اهايإ هدثنةسافدب اعدف ديدرلا تغلب ى> تاسالا تءاشو لاقو

 | تام اذهريغتلق ولزاق اردق ريكلا لبكات ردك را انس ردكلا ترا كلو ل0
 : دعس لذد لاق فلولا ينأدح لاق ةمادقن رفعج ( 0 هلدوو كب تفف>ةداو يدنع

 || يح زئاويملاب مه ىمآيو هنودشني اول ءارعشلل هيف ساج دق موييف ىحينب لضفلا ىلع بهونإا
 ١١ تددعتسا كان يروا ام هل لاقف" قاكتتسملاك تهون دهس ىلإ تفتك د مم قل

 | رع انتوتي نأ وجرأ ناتب رتضب ذك كلو امر شاف ةمدقم يدع اسما - سار لل
 ٍْ ديعس لاقف ريثكلا نم غابأ ليلق برف امهتاه لاقف ةديصق

 لاقل ان4د٠ نع المك * ىلاءتلاهسش لضفلا حدم

 ْ لاحرلا دم نع لضفلا ربك كا لو قو

 || مآ مث رثكو ىنمملاعستا دقل رزنو لوقلالق نئاوتدجأو هللاوت:حأ هللاقو لضفلا برطفلاق
 !' سانلاج رخو ساحل !نمماقو كتبدعبءىحم امة ريخال لاقوذكهوب اسد هاطعاام لثع هل

 ٍ يع را نءتثدنح لاقنوره نإ وءيم ىنادح لاق يه (ينثدح) اهاوسنودشانتيال نيتءلادكموب
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 هفلاقف ه> روك كل هدعوت هنأ هغأق دعس ||

 كي عرس 1 ندىرذدعد 3 0 06 ىررذع نم

 #2 ديدحلاب يناحيو هلا اح | مدلل نأ

 ْ قاطلسلا تاك نم موق نما بهو نب د.هءسرظأ لاق نوره نب نوءيم ينأدح لاق ةاطدح ىندح |

 لا 6 را ل نحف »2 هاتفا ادلا قاد 5 ْ

 ام اللب لكل 6 د هرم 5 اهةمرت

 يندالاو كدر ُّى بهذي 2 انماباو ساثلا م ولابصا

 نب بوق نب هللا دع ندع ينأدح كاف: دعَس يأ ن هللا دنع ىتندح لاق | قمع( ينريخا ( ا

 ب نوم باب ىلع اناو بهو ن دك د دما نطل لاق ينغملا ءالعلا نب هللا 00د لاق دواد ا

 ١ ديعسةيلع ليقاف قحعسا ىلع تماسف ىلدوملا مهاربإ 3 2 هعمو ينراش ر 2>ا نيح ليع.سأ ]|

 لا الا اذه لاقو مسبتق مالغلا اذه نم لاقو أ
 مخ لضفأ كارب ىزغلا نا *# مل ىرغ || عم نحر ال ٍ

 خلا .[املاو نيدلاو"* يتتلاوذ لحتسي كهج ةلثعف

 مفلاب ةلظملا كب راوش 0 م ةروكم ةداعاالا تلا

 2 نمل اع قا نع نهاط للا نب دعا يكد لاق نابزرملا نب فاخ نب دم ىنربخا
 0 1 ذخاف هل.ءتسي 51 و ا لا ةئسحةساف هحولا لي ًامالغ اقلف ككاو َنِرَهَو ندا

 ا ىلا هب ثعبف مالفلا هيلا لاف هدي رعشلا ىف بهو نب ديعس ذخاو هيلا لي مف هب ملكتيو وحن ْ
 8 0 لا هب يضش هل ةحاخجم لعاشلو 0 اجلا 1 انا هللاقوىلا 0 5 ا

 كاعكاءرا ديعس ءاحو فرصنا هل لاق مث هبرأو هنم هتجاح يضق يتح هيرادي لاز ا

 ةهدلعل ىف د نم #2 ىنبا نس 5 ظ

0 
| 

 0# هدد هدناصق # 3 هل - ترد

 هددعأو 1 * ةردغ يل ل

 -- ا 2  ةءاسام باطاس ْ

 | ىل بهو نب ديعس ناك لاق هسا نع قحسا نب دامح ىنثدح لاق ةمادق نب رفع> ( ينريخأ ) ١

 ” 0 رانا ال ناكف ا داو اهجنو مهسعاو نايرضلا ا نيكس ينك نبا هل ناكو اًيدص |

 نع عطقناو ندم عرج هيلع زج م 1 تاق هيلعادت رار ل ندد ةدقل لاَع لك يف ظ

 ا 7 هعومد تضاف يبح ويف كلذ يار ني هفطعتساو كللذ ىلع هساعال 8 هلا تاخدف هاذا 1

 يندشنأو هتحر يتح 5 :

 بايشلا ءاع اضغ ىلوت ذا #* باطلا يلا لعيدوج نيع

 7 باوثالا رهطم يحزم نكن م فراقي م
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 روتف نظل يف الفلا ءايظ * اهناكموجولاو ايانثلا قاقر

 ريسهز نب رباح يأ نب سبقلا "يرعا نب سيق نب بانج نب ةثراح نب لفر نب بيسملا مهمو
 لئاقلاب وهو تاج |

 هلطاب قحلا باغي نا ع«تبام دع تلو نب ديرب اناه

 هلتاقةعاضق نم الا نيردلا َنِع" 7# قئانع قا رعلا فم 6006 امو

 هلقايصهيترفش نعالج ماسح * مراص نما لد

 وهو بانج نب ريهز نب ربا>ينأ نب نيسع نب ليحارشيلا نب ريمس نب شايع نبا لدفلاب ين
 مهريغ نود لوحفلا مهنم ترك ذ ةريثك ءارعش ريهز نب نمو تاهملا نب ديزب لق

 هس
 راوناي ىبقلا 0 تلق

 اوراسو اوربي مف « اليلق اوسراف اوفق

 رامكنا . هل ىلقو © نيدنح اه يدفق

 راد هإ يممدو 00 لءاغ هب يرد_و

 ةيناثلا ورمع ةخسنو ملس عماح نمو ياشطا نعى سولاب ىلهرمياسا ءانغااو بهو نب ديعسل رعشلا

 م2540 بهو 3 كده را 0

 ىلا راض مْ ةرصنلاب هاشنمو هدلوه رمدل كب ىْول 60 ةاك يف 01 ناهع ونا هو ب كيه

 اعوبطما رعاشناكو مهدنعمدشو هوء:ططاقةكماربلا عمفرصتق هتعانصةباتكلاتن كو 8 ماقافدادغب

 مثبارسشلاو ناملغلاباف وغشم ناكو 5 دخملا تيدشحلاو لزغلا 2 ه روش 1 أو نوماملا مايا ِق تامو

 ةيهاتم || واو تامو ليج بهذمو عالقاو ةيون ىلع تامو هيمدق ىلع الحار 6 تانك ل ا

 ضعب نع تثدح لاق ديزم نب د#ت نع شفخالا ناماس نا. ىلع يئريخاف هان رو ةشدص ناو 1

 ا 'يش يف هراسف هدنع ن < و ةئهات 1 لجحر ءاح لاق ة.هات ءل| ينأ بامحأ

 أرعش لوب نأ ديريال اندحم وهو لاق كاكاذ قحسا ايان لحرلا 8 كال لاا هل اناقف

 بهو كَ كييه 9س هللأ مر 2 تهو ب كيه تا ك لاق

 آل يأف تءحوا نامع اي 1 »* ينبع تكلا نامع اياب +

 لاق فافخلا لعن ئيسفلا ينريذأ انوزوم ارعش هدب وح ناك ثدحي هناو ةعبط ند أحمق لاق

 ىرعصيلا نعاشلا بهو نب كيعس نا لاق دمحم وا هيوماس ينثدح لاق نع يب نب هللا درع انثدح

 ناكفو تاع ان م مع و ني لان م ةرسشع هل ناكو نمشلا 0 كرو دهزاو بانا لو ها يف! يلوم

 اع هيل يف 7س ةالصلا 8 0 ناكو هق ر>او فر ةاروش ند 0 دودو اذا

 نيسأا نب ىلع 0 لاق ق قريخا هنأ سما ىلع تناك ضف ن اى ؟ زي هنأ يي ةهكيءاف عليج

 هل لامي راشتي [هالغ قشعتي بهو نب ديءس ناك لاق يئرللا 5 وب | ينثدح لاق ىلعالا دع نبا
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 ا و
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 ان اريح 2 زغا نه تنم له مأ * اهل تدقو.ل 2 همم أ

 اك اع لأ كا كركلا نأ ذه لطي دهان كلانا 3
 ناولأ ةازلانم هوجولا ودكت 0#  ةجئما كمل يريح ينأ ا #

 انادبأ عقنلا ت ضيبلاب نقلفي * هل ءافك ال دروب مهياع انام
 #»  ااطخ ماهلا يلد اءاك * امدقمبماهانولع اوند>را اذا

 اناولأ عقنلا يفهبوث يمتك | دق »+ ةءنم هح والي وع رك نم 8 ر

 انايزذ موقلل ه 1 ا اود د هن نع كول هانت د رم ندو

 ع

 ميل ا نادل قالا نا كاك ناءهداح نإ نإ ةي يا او نم عار عشا اما ره *يف ملأ ١) 0 12 دانا النا و م كل 5 0 ل١ ام :

 لئاقلا وهو تائح قي

 رئاعم قيدصلاو أمق فمدضللو »0 0 م نكد نعاألا فق 0

 رداصملا كيلع 0 كالا مهعج تشاع ءانع تك اللهف

 لئاقلا وهو بانح نب ريهز نب سقلا ' يرمان 2 ردا نب سما 00 رحممنمو |

 الام م ارد ل نأ * اودارأ نطق ينب يسوق ىرأ

 لالش لمع ىلع مهدروأو » ظيفب اظيغ مهل نق

 الايق تكل 0 تدع الو ل فداك 5 ]ل ة.اغتلا تسلق

 لئاقلاوهو بائحنإ ريهز قيودفلا ا أ مص نبدعسأ نبره رن 4 ان ليزا مههو 0

 كيج رود !لعلوالا حدو 8# هب ا قرخ:؟ تع

 لعوىاوسىلصت تل عما د تناعم لن 0 كحو 1

 للعتي ا اك نيسلطت و 3# يدع !ا يلا شمع ىف 00

 عع ل 2 ركلا ة 4م رع درو 7 يغولا ا 2-2 ريصنل نإ

 00 ريهز 5 راح يفأ نب نيرع مهمو

 1 - وسدو دال 17 #2 5 ككل نأ ا 0

 هليصو يدو م مخ # ذأ الل مهقرطو

 هليوطلا مهدالب ٍِق أور # اطف يربذ مق دصف

 لئاقلا وهو تائد 0ك ريهز نإ نام || يبا ن ١ ةدائح ن١ 0 ممم و

 ا ا الا رق « ناعما نمفازعا راع

 روح سن أوأ هعب رين كه ةيور نع نعررولا ضورف

 1 يي سا
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 01 هن امس بائح نب ريهز كح هللأ كمع نب ليه شاع ماشه لاق سلا بعالام كلام نب صاع ءارب

 لدحو روردو لاون هل * ليهديف ينغ دق موب براي

 لدحد> وأ فوز 5 ءلا ٍق هناك“

 يمحسلا فوع 0 حالا ناك يفا ايلا 40 ا ) لاق ) 0 م نال لجحو فوع (لاق)

 0 27 هدلوو هلام رش 20 06 ه>انح ىف لزب 1 4هم هلزنأ و بائح. نا ريهزل أطو

 يهز لف ذاكر ليي لل 00 5 "ا 0 نقلا

 ا ا حالملا هل لاقف اولمتحاف ريثك ددعو ةديدش ةكو 2 كا هناعالا ٠

 ريهز لاَقؤ

21211111 

 ظ
 ١

 ينناف حالخلا اما

 >.كال تاءظ نكاف

 يوآلا اب ط شت دقاوىلق نعال #* هةةراف

 يوه ىلع ننمطال 5 نكاو # ام 2

 ١ مساو لاق هل اع اوهذو حالما موق ةماع لتقف ٌشحلا مهحبصو ريهز نءطو حالخلا ماقاف لاق

 ظ
 قح ههجول ريهز يغمو ةرذع نب فوع نب ماع نب فوع نب ركب نب ف وع نب سماع حالجلا ْ

 ا مه 0 لتقو مهل تدنو م ع هودصقو هريذ شخلا غابو تان يف ند هن ريشع ص عمتجا

 ريهز لاَقو نيئاخ هنعا وفرصلأ او

 قر ولا لاخلا يماس اذ لا نما

 انا هد ول ها تّيدها يناو

 قوشملا سي رغلا فيطلا قع دقو

 قفحضرالاةءمهنماهود امو

 ا 0 م ع ل

 تسد , حياطلاو يفأ :ارالو

 ا د

 ةد اطل

 اضم

 الامال مر

 و

 ةربع نيعال ت# يماس راد ايف

 هراع الخلا فالخ رك ذب ةديصقلاهذه يفو لاق

 اوهتناف قا اول. قنا انموق ايا

 ةروغكم ةجارحر ىلإ اوءاجف
 ةنعا يدباب حامرأو فوبد

 ينفر ىح اودن ف
 دحام نب او دام نمي رت اكو

9 
 ير تل ا د الا 2 دبل تك كسل او رااح كبل جبال لاي عوار 0و اك ارا رار طا كا 1ك كى درا كالا را وتاقالك هك ا كم ل ا ةصتسح +

 تن

* 

 قرعو قدغازو اهررطلك

 قااّي ضراع ىلعا لما 6 3#
 قاطي لبكلا نمىناعلا اهب لعل *
 930 ريذلا هما 0 دع

 قدمت كيور نآاوإ ول هب توبل *

 قرقفر عومدلاو اغلا أدق نب

 قركرت وأ ضئرب يوولا 0

 قرح يزل نها د
 قءصي فرطلا اهوكريدملا داك د

 قاذملا يجرم هيف راح دقو *

 قرشي هحوال ءال24 ةئءط هل *

8 
 ١

 ا

 ا



 1112 51 1 لك ان 3 1170017 7174:
 م
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 د

 ملا نا لاق

 119005 215177519521 0201 185 022913777271270: 302222027120 انا 2 230637 اا 1725:2757:

 2 ا ار

 هكدج

 20 ادد هات دل 11 11 1و 13 و /

 5 د هع
 <١

 ه53159107: ان لا 1.1001 ؛

 ىلا كا الأ موب 0 4ع ءلعأ 1 ةااككلا

 رانا !الأدللا كيع لاو م2 ى 5
 ىئ 1

00 

 لو كيحأ

 ا

 ع

 # ىفلال ريخ توملاو

 كلا نا نرم

 الل رانا تدهشدقاو

 !["ننا

 دع

 د

 نبذ

 ل
 5 57 ا -

 هيدب 2 مكتنروا

 0 تاد مكدانز

 4 تلا ل 1 كك 0

 د و كلب .اف

 ه.ثملاب ىدامم دقو ل

 ةيمط 3 دقو "1 3 اقل

 هللو اطير سس ل امورك

 ةيبعلا م وةمنملا رع ع دحام 0 تاظحلو

 تكمل ريد دقلو

 ا ا

 0 ربك ىف ريهز لاق 0

 00 مدل :!| ل ال يعوقلاب 3

 مووت ا رع

 يرأ دقو“ ند هرارسأ 0
 اأطوم جادح ند ريح دولا

 0 دانا ريهز لاقولاق

 ةلوابع الإ ملدا 12 نإ

 انعلا ف تود و الاينىذاف

 ًاضر اري لاقو كاق

 ىلإ 8

 ل 0 هنا تاك ا

 جت تت

0 َِ 

 00 ىلع دفا تنهش

 ل 1نم كول لا تمدانو

| 1 
0 

 تن

«+ 

 د

+ 

2# 

 م ريهز لاهو

 3 هحأ نبا ءرءال سانلا يدعأ لأَمُو ماعنبهللادي 00

 هيطش رهغإمل ني راع

 همفقلار رمل نهو ىتح ب

 ينيرذ ذ لوقأ نأ 3 00

 1 د را

0 

 ع

 دئاوعلا يلع ن1 تمأ

 دعابالا نو ثاكلا ىدك نءايو

 نام! يحاص يف ّق 0

 ءاطتا) نك ل نأ هلع

 كر اذ اخ نوال

 ءاعشاا ”ءاع مهدعإو

 مقم ي 1 نإ الأ هللا دنع لاقف ٠

 كك .ارادلا عمج من وه ند # هفارق عيطتسا ال نع ا

: 2 5 
 هد رّمحا برش نمو لاق تام يت> افرص

 فااخيومقيىل>را ناو لح ربو *# يم ميال ما نإ

 وباو ياغللا م وك نور تام قدا

 اولز مق“ ىملا نإ الأ لاق اذ اوةعاضت تنءظن ءاظ 1 9 الأ لاو اذا ريهز ناكو ى اكل قنا لاق

 عمتجو همك ن وكي نأ ع ممطو باكيف ةساب رال ملع ب هللا دنع 5 نبا بصأ 5: "0114 فاوءاقأو |

 الأ ريهز لاقف نءاط

 نيااولاقف مويلاذنم ل فلا | نه 5

 كلوش ًاتنامث هلّمقيوأدمعل اناق عدبال هنإ
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 ن ءاحلر 8 م 3 اذا

 باضرلا دور يجحضلا دوقر 0 اضرب 1 باغ ند 8 ةءدسو

 باهش نااودقلايف ورم ناو

 تاندالا هظ.فح يذهأ أه

 فاور 5 انا تك »4 6ث 00 ف نو راه مهو

 تان>و 9 .ءاع نم ثواب ع مولع ايانملا يحرر تا

 مط تاذ *

 | اءيمدان وام 0 دو هان 3 00 اهلفا نا 1 ضع ىلع راح هوذ>او بائح

 ا 5 ءاود اط نا اف رع ١ لهفاهواود يئايعادق ةلدلا هلل ةليلع يأ نأ امه 8 لاَقو

 بارنآلا ةديد> ر 0 واكو أ 00

 1 دقو كلملا با و٠ ا عاأ ةراح ةكك اعز هل لاَقف 1 يس يا كلما لاف ةنول هب تاكو ةراح

 | هو زايريهزل ا ااقوةنر ا ةلاقم . نءرخو اك ةامكلا حالاصإ رص هنأ امهرب يرخالاو يلوالا مث

 1 نن كح ينأدح اق دع يلأ نا هللا كك .عانث دح لاق كر (١)الثما م اق, ت شام ىلقا |

 ْ يت>اليو 4 ا 4ع , دو نك 3503 يلكلا بائح نب ريه زر ثثبدح ند ناك لاق هيبأ 0 ىلهاي 1 قل

 هدد م صلاو ةلغأ: ن هَةأ ارملا هقدحاتق ىهدب نأ يرد اهي ل 6 ناكو هلع بهذ |

 ا وهوا 7 ش هيد رفدل هس أه 0 همايأ : نماموب هدف بهذ نا تك َ ن0 "لا كياع فا

 ا الح ز هل عمسو ركل ههه ثم 95 اهثدر | مش هشغب أمم مماعق فيصلا 2 ءاعس مولع 06 0 هناك جدي

 1 أدءطن :مهأ اا يل هب الانام نعل نودانباص انا لئاه ض راع تلاقفةش اي اذهاملاقف 0

 قيرايش لم هيلع نيسكلا نطو ريفزو مهاهو ريطن بديه اذ اعدر كرو اعرذ قاض دفا طئاسم

 ا ئىاولاق هرمنا هنن لئاو وريطلا هنمبره ناريثلا لعش ل ام كحاضتب يحادلا ليالا ةملظ يف جاسلا | ْ

 1 ىنا ىندح لاق'يرادالا مساقلا نخدم 00 ثا الونيعال نا لبق رمصع لا ٍلئاو هي هدب

 ا نب ريهز شاع اولاق نب - نم ةخك دفا نك هب ل نع ىلكلا نبا نع ادع نب دعا يذَح 7

 ١ هعاضق عمت لو برعلا يف ةعقو يتئام اهف مقوأ ة ةيَس قام ءاوا ناس هللا 16 ليه نب بانج

 اع هو الو كلتا منخشأأ 1 7 ىرذعلا در تت 2< ىلعو هيلع الإ ظ

 000 شاع اعز نا ةيوارلا ل ا :ه (لاق) هيأر ل 0 يعدب ناكو ريهز ْ

 : كلف 0 ا 311 تلق هلةْنسأ 2 رش 0 ةنامعإرأ شاع يماطةلانب قرا لاقو 9 ةيرس نيسمحو |

 لوش اننا و ةيالأؤ نا نالف ب ناللف لاق تن ند هل لاقف كدح
1 

 باللق باقافورءملاو 622320(

 (نورفلاو يداحلا 2 نال كد



: 0250 

 ءاعنرلا اوحجا" نم انملخاو "8 اودع نأ: ان وخر انك دقو

 ءارششلايعرملاو بينابالح ه يلاوملارتصن نعنقلا ىهأَو
 0 دقو هه انذاك اف: باح نإ ريهز دا ان علط نيح هر ناك يناببشلا ور لاقو

 مهلعدتشافةديدش 1 مبا تأ ع مهلوف 0 3 لاو ىلا لعاومأ 2 ِ برغلا ند 11

 ميش أومتداكف م, ءاعام اودؤي ىن> ةفحنلا نم مهعلمو بدلا ْق ريع م ماقاف ريهز مم 0

 ىفاعانناكو | ريهز تدب اكناف الحر ناكو ةباعث نب هللا مب يف 1 ةءايز نبا كلذ ا املك كلل

 ىلع فقيدلاب ىمتتلا دمتعاف نطنلا مظع الحر ناكو عا 1 ىنلاف هياع لذ دف مدل نم هل ةيف

 1110170700 دق هنأ يحل نطو هكتطل جافعأ ا قافصلا نكد اقرام هرهظ ن٠ هح رذأ يد ريهز ناب

2 

 اتت ة موق, ىلا ةبانز نبا فرصتاو تكشف هلاع:زهجف كرخ نا فروحت م هنأ ريهز لعو هلَدق

 ل الم . 1 هيلع مده م أ ريهز ع او كلذ مه رس هوك فكر اريهز م هللأو دق مط

 0 موق ريهز سماق ط رمغلا ةلزنع هموق نم رن ريهز عم ها

 ؤ عر از 5 0 هنقد 2 انو ون ذاق ماقام ان .حاصن ماع دق مكنا مه اولاقف موقلا 5 7 تاس

 !ورفح مل 6 موا ١ ا هودار أ موقلا ن ع 0 علا اذا يد هيلع باذلاو نيدومحل فارم

 رك 0 هموق ا ريهُز غلب املؤ ريه مهعموأو ناس 3 ا أمف اونفدو اهوقمتو ةريقح

 ةباز نا لاقف ىح اريهز نأ مهفابو عومللا لقت

 موصخلا ىاوت و اريهز 0 دع ُق تل يدم

 مواحلا امه نياو 0 ب 0 مساوملا هل يش نياح

 لانك مسا 7
0 

 ضد

 موؤُشم لاضم فيس وهو * اريهز تئعطا ذف.ااىنئاغ

 أزذف نملالهانم هعاطأ نمو لئابقلاو برعلا ذاذش نم هل عمم نمو بلك ىنب ريهز عمجو لاق
 مث اديدش الاتق مهلئاقف هب اورذن اوناك دقو يبا هل لاق, ءام ىلع مهو لئاو ينبا بلغتو ار 5

 د اأ لفاهعو تيك رساو تمرأ 1 لاتق نم اعيش تلئاقف كلغت ىتت تملساو 2 تدار

 م

 دمر ع ندا د ع
 لاقو مههوجوو مهمناسرف ن٠ ةعام اورساو ةريثك يلتق باغت يف باك تلتقو لاومالا تقيتساو

 كلذ ىف بانج نب ريهز

 داعم اولا لاءاعالا قود 1 هوان قانا تانك

 اهلج“ ا مماع سانا يح لك :اوأ أتقحل

 . الظنألا كيدي يف هقنسمايا * انحامر شيطت ال لولوه انا

 اليكم دي دا قاح يف تشو # ىغولا ند نب راه ك تام تلو

 ا ا ا

 هذا هنوكت كول تلف كلو #2 ةونعكترسمادقل تر مق نكلف

 اظو اةديصق ِق ةعقولا د باغت يف ربع اًضرأ لاقو

 امف لو
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 قااردج كم راك لا نا
 ءاجاَو اهلهم ا اذا

 7 0 ا محو كو

 6 1 ٍق نوب راه مهو

 مولع ايانملا يحر ترادكماو

 تالي الا نونا اذإ تا *

 باهش ناودقلايف ورمي نباو

 باضرلا دور يجْضلا دوقر ء

 تانيا .ةلظ دك ع
 تارخ نينا" تاكا د تا

 بانحو يصماع نم ثوباب

 اسال ةدب ددح رفظ تاَد

 بارتلا - يف ؛رفعمإ, ليتقو © ولأي سبل تراه نينا يف

 1 0 0 يلكلا نبا 0 0 ىنادح لاق ديرد نب نسا نبادمس ( ينط

# 

# 

# 

«* 

 اورلا قوف ماعنلا اريشك ©

 نت

 #* نودحطب اهكواح ١ ممنحبط

# 

 ل

 ١ 4 مدانو ام _ عءاذ هاديشنااو دا هيلع "اذد ا هلف 0 8 كول“ صضعل ىلع ةيراح ءوأو بانج ؤ

 ١ ا راح لانقذ ءاود اط ناف رعت لهفاه'واود ينايعادق ةلعلا ةديدش ةليلع يآ نإ اه 8 لاقف

 ١ دقو كلملا با وق ايومطت ة ةراح 4 5 هل افق“ ا يم يا كلم لاَ ةنول هيف 01 ةراح

 1 ربه زايريهزل اراح 0 2م نعول ه 1 هك صا هنأ امهعرب يرخالاو يلو الا مث

 1 نب دمحأ يف 1 لاق دوس ىف 2 نا هللا د.عان”دح لاق يم (ىبربخا) (١ر)الثما 7 اقني تةشام س افا 1

 ! يت>البإ وطار ا 2 ١ لو ناآك 21 ياكلا بائح نب ريهز ثنا لو ند م ناك لاق ها ء ىلهأ. دال ا

2 

| 
| 

 1 يال وهدريف يب صلاو هلهأ ن ٠ 18 أ هقداتق بهدي 3 يرد“ مال 0 3 هلقع بهذ |

 | وهواوعم حر هند رفدل هس اه 0 همايأ نماموب سى هدف بهذ نأ كاك !ٍ شلل كياع 5

 ْ الح ردهل عمسو ركل هه ثمل 95 0 مدر : 6 ةشغ مَ مماعف فرصلا 2 ءامس مولع ا ا هناك جد

 ١ ادءطنت مدار اتلاف يلهب 1 انلهان ودانباص انا لئاه ضررأع تلاقفةشاب انهاملاقف | 8
ّ 

 1 قا رأم ش لدم هم اع رباه ا !ضيبع نا ريفزو مهاهو ريطي بد. ه اذ اعدر كرو اعرذ قاض دقاح طم 5

 ْ يألاق علا 44 مهل 'ءاوب وريطلا 4: دهان هم نارين || لش لثم كاش يحادلا ل الا ةحلط ََق جاسلا |

 ( ىلا ىنثدح لاق يرادالا مساقلا نس (ينربخأ) 5 الو نيعال نا لبق رمصع ىلا هئم لكأو ة هدب

 / نب ريهز شاع اولاق نيس كلا ٠ نه ةخيشم نع هيبأ نع ىلكلا نبأ ن نع ديبع نب دمحأ يف ن'دح لاق

 ١ ةعاضق عمتج مل ملو بر ءلأ يف ةعقو يتئام اهف وأ ةئس قئامو نيس هللا دنع نب ل

 أ نعد هاولما دنع هجوأ الو بطخأ الو عجشأ ن ل نح ىلعو هياع الإ

 ا 001 شاع ًاريغَز نا ةيوارلا 1 ا ماشه 000 0 ةدعصل ٠ نهاكلا يعدي ناكو ريهز ْ
 ا

 ١ دم د ابا نبال تلاقف هلةئما ا 0 ةنامعإرأ شاع يءاطةلانب ىقرمشلا لاقو لق ةنس نيو |

 ١ لوش اعلاف ةنالق نب نالف ن نلف لاف نه هل لاقف كدح
 ا 11 ا ا ا ا 1 1 ا تك ا ام هش دعا... م هس

 ( نورسثملاو يداحلا  يناغالا هب )



 هيا

 ءاحارلا انتوخا نم انفلاف '* !ودمت نا نور انك دقو

 ءارشلايعرملاو بينلابالح * يلاوملارتصن نعتقلا ى ا
 00 | د0و دهرا هم تاق تاتا يهز دا علط نيح ة 0 0 3 لاقو

 مهاعدتشافةديدش تاما نع ٍدح مهاوف ركبو بلغت ل ناو: ىلا لع د اهأ امانز الا ٌّق

 مهشاومتداكف مهلعام اود, ىتح ةعجنلانم مهعلمو بدإلا يف ريهز مهب ماقاف ريهز مهنم تلا
 ىفامانناكو | ريهز تدب اكناف الحر ناكو ةياعل نب هللا مج يف 1 ةءايز نبا كالذ ىاز املف كلل

 لك كفن دلاب ىفتلا دمعاف نطنلا مظع الحر ناكو 1 ا ا ىنلاف هياع لذ دف مدأ نم هل ةبق

 دق هنأ ىمتلا نظو هنطب جافغا تماسو قافصلا نيب اقرام و ه هح رذأ يتح ريهز ناعإ

 لاةفهموق ىلا ةبايز نا فرصناو 50 هيلع زهدف كرع نأ فوخذتف مسدق 3 ريهز لعو هلق

 نم 35 نعءالا هيلع مدقي مل هنا ريهز ع الو كلذ مهرسف ه و.كتيفكو اريهز تاق هللا ودق مط

 ىف نيدومت ناب هوييغف هموق ريهز صماق طرمشلا ةلزنع هموق نم رش ريهز عم اءاو 0 ِ

 اقرا واق اولعفف هند يفاانل | ون ذاق ملاعفام ان .حاصب ماعف دق مكنا مط اولاقف موقلا اوت مت تان

 اوردح مح 7 ماي ٠ يف هوففلف هو>رذأ موقلا ن اردتم اذا: يح 0 باثلاو نيدومح يف ا

 8-0 عمج هموق سر غاب املف ريهز مهعمو اوراس مث نيد 0 افا اونقدو اه وقمتو ةريفح

 هانز لاق ع داغر نإ مهغابو عوما ب ناو

 موصخلا ىفاوت دقو اريهز لليللا ش هدغ يف .تنءظام ةئءط

 كالا ا نأ ةيرع مساوللا هل يل نيح

 موُؤُْشم لاضطم فيس وهو * اريهز تنعطا ذفم.ااىتناخ

 | نف نعلا لها نم هعاطا نءو لئابقلاو برعلا ذاذش نم هل عم نمو بلك ىنب 0 لاق

 مْ 0 الات مولتاقف هب نر اوناك دقو يا هل لاق, ءام ىلع مو لئاو ينبأ بلغتو ار 9

 در انا لملم و كييك رع و تر مث لاتق نم اميش تلتاقف بلغت ىنب تملساو 5 ترم

 لاقو مههوجوو مهمناسرف ن٠ ةعامح اورساو ةريثك ىلتق باغت يف باك تلتقو لاومالا تقيتساو

 كلذ ىف بانح نب ريهز

 الطع مساوما ىلا ءامالا قوس # مه ةناثن قانا لتعلا

 البام « يبل عن رسأ يتح *# مهناعرسانايخ لأ 'اوأ 1

 الظنللا كيدي يف فقةنسمايا * انئحامر شيطت اللهلهم انا

 اليكم دي دا قاح يف تيّشو# ىغولا نم نيب راه ك تاج تلو

 هلا ركل تلق كلو ©. ةوتعشك رسادقل ترهق قالك

 الرا مناف ةنقإلا د ل د رم سبا لاقاو
 باراايءاوك نم ترفقا # بانملاب تريذت اراد يح ١

 ظ ظ امف لوشي
 3 د 332522 2 ا 2 جت هجمت وص تحس و ع سو سس ممم تحصلت #<
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 ا

 ظ

 "ترو كمل يي رع ل ل يني ل ا ال ا ل

 ا : دير 1 جب وضيع

 3 ا يسال

 ب بو



 م هبسلو بانج نب زيهز رابخأ 0

 / نيرون ن ةديفرن تاللاديزنب ةردعن ف وع ن رك نب ةبانك نب .هللادد عنب لهن تاع نب ريه 7 ئ

 | ناكو نيرمءملادحا وهو لهاح ىعاش ةعاضق نفقامتاز نارءعنب ناول> نب ب اغت نة ربو نب بلك

 ظ هرم لق نمدجاوهوهناو زغيفةني 1 :| كوع.ماأر | ةظماعادش ناكو مو ر> ف مهدئاقو بلك ىف 1 دس

 ريهزدلو نم 1ك | ءارعشلان مدلو مالسالاوةيلهاجلا يف رعاشدج و و هئانق ى > افرح ر ا ترق
 ١

 ١ 3 بيماس ناك ينارعالانإ| لاق ىللاعت هلل أءاش نا هريدح 0 12 ند 1 مهءامسأ 5
 ةليبق يعو يس لا > نيح ضغإ ينب نا نافطغ بانج نبريهزةوزغ |

 اءادفرعا وروظف مميرح نع اولتاقف مهلاوم داو تو مهماهاب نيرئاس ضيغب ونب و مهولتاقف جح ذم نم

 هللاو اما اولاق كلذ اوأر املف مئانغتباصأو تا ل وكن نا |

 نبةرم ون كلذتا وقد جاهمالو هرحش دضعي الو هديصلتقيال 5 مرح لدم امرح ندختتنا |

 غلبو سب هللاقي مهءامىلعمهو كلذ اولعففملاظ نب حابر هطئاحءانب و مر ارما ىلع ماقلاناك مث ف وع ٠

 يجاناوادبا كلذ نوكيال هللاو لاف بلك ديس ذئكموي وهو بانج نب ريهز هيلع اوعمحا امو مهلعف ١

 ناواهنع هقابامو نافطغلاح رك ذف مهفماقف اوممتجافهموقىفيداققادبا امرح ذأ نافطغ ىلخاال و ||

  001 20ا نقلا ىبب ا هوناحاف هيو مهباواوحو كلذ نهمهوءنع نا هموقووه اهدقتعي

 ش هد ا تاس ريهز م رفظف مهل اقف نافطغ ار يد هموقيف راسف هعم اوزغينا أوباف مدد نم

 لسب هنا لاف هتبقر برضا هباتصا ضعبا لاقف هونب ىذلا مههر> يف اريسأ مهم اسراف ذخاو مهف ||

 |نافطغ ىلع نم من مرخلا كلذ لطعو هقنع برمضف هيلا ماقم مارحب ىلع لسبام كيباو ريهزلاقف

 كلذ يف ريهز لاقو لاومالا قاتساو ءاسنلا درو

 ءاسنلا تزرحأو انيقالت * امل نافطغ انل ريصت ملو
 ءابحلا اهنمنش ءارذع ىلا © معج رام انم لضفلا الولف

 ءانغ هل ناك ءاجيطلا يدل *« اي5 الطب مترداغ و

 * اهوبلطاف انويد مكتودف

 ءاوللا رضا نيح ثول « ىلع ىخمال كح انف

 ءاضفلا و الا نا 0 اهدعإ ىلخف

 ءاقللا مكنودو ا

 ءاورلا ءالاوضرالا ءاضف * بان> ينب 0 هأدقف

 ءاتنقإلا ريتش نانا راع د لا ا

 #* ءامظ 0 حامرأب « انع ءادعالا ةومم انف

 ءامص تيقلام لثم ائيقل * ا-:مقتلا مون: انريص الولو

 ءافشكونلل نءطلاقدصو * ضيغب ينل اوضرعت ةادغ

«+ 
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 فأن هللا دبع ان”دح لاق ىو نه نب تنحل ندعو 0 د ا مالس دموي

 جلاب نزام يف ا دوما ل ندا : دح لاق يراصنالان 5 نب دمحم ينندح لاق دع

 الذان قرتحلا ىنأ ب عرلا هةحءاف عافني 3 ينبب قوس ديرب ىنايبذلا ةغباتلا لقأ لاق هدم بع ينأ نع

 لوي ًاعناف هتقان ةغباتأاب لع ةمظع 00 تناكو ةحضلا اع.سق وسلا ىلع افرع ءالابأق هلا

 لاقف عيبراي زجأ قيقحلا ىن نب عسر ال لاق مل # ي ىاحار تاوصالا 0 ٠

 ١ هت اذ حال طوسلإاههنمأالول «لاقمن 1 مويلاك تي ارامةغبانلال اقف“ واخ تاحوا اماذإاءامر تلا

 ' *تفمتشا و ماط .آلايف سيات ام دق « ةغانلالاقف 8قءانك ادفإ ومامزلا ينم © لاقف عسر اي ز :أ

 دحأ ( انثدح) مانا ردك عبر راو 1 ةغبانلا لاقف *قاط اهمأ ولاه اهانم ىلإ * لاقف عبر اي زجا

 لاق يعاز 1 ينثدح لاق ةيشنب 1 لاق يا نال نباد#و مرر كرا دع نا

 ١ نامعنب نانأ 0 قداح م 1 لاقدسأ ن نع دانزلا نأ ن | انندح لاقى ريبزلا دم نب ديعس ينثدح

 قيقحلا ينأ ن : كاما لع ةنمدالا

 مرغ* نمو يموق مرج نمش #* أرفلا نهر تيبصأو تعكس

 مهي لو ةاكسرا عولا# يمنا دعا يأراا هفس نمو

 رظإ مو اودتمتي. مل مع لحلا اوعاطا يعوق نا ولف

 مدلا لها سكمت تح ة * اوفلا اوعاطا يموق وق نكلو
 مرب» مل صالا ريشتناو مقسما يارا ةق : يدوأف

 | نماموقىتاعي ققحا ايان عيب رلا لاق لاق ةدي عين نعذاع“ 0 لاق يعاز .1ل روش نب كي

 ١ هلابو مميب "ىش ىف راضالا |

 مغرم مرسلا ها , ساو * مهكلمو | ولازءاقنعلا قار ا

 منأمو قودع نم امون دبالق © اوشنإو اد أولت ه نأف

 مط ضرالا 0 * ةنزهبوب وش سأرلا قيوفانإو
0 39 

 ني يجاح الا س.شلا الو * ًاعلاط محتلايرأاليموقلابالأ

 نيمنا ريغ رارسسالا ىلعن وك ١ * يرأدقو نهرارمسأ ىلعنيما

 ني لحلا قايالاو ءطلا عم اطومجادح نم ري تودللف

 نايانهرارسا ىلع نيما هلوقو 10 ثلا ممن وكت ةأسما ةبزعملا لي وطلا نمهضو ىع

 1 جادحلاو نه عا هيف ينانهرب كلذ لبق ن 0 ناعفيو نهرارس اب يدبر نيب نتدحي نرصصءاسألا

 7 ليقكا فينخ نمهنمل وذكم لهالءانغلاو يلكلا بانح نب ريهزل رمشلا ءاسنلا بك | سم نم بك سم جدخلاو

 : ْ ىطس ولان لة” ينان نيته فو 07 يلع ولاب لوالا

 000 نيرذ كوقأدأ يدك لخ * 8 افقلا فاخ يتب زعم

ْ 
| 



 ا ير ع كل

6 5 

)51١١( 

 ا ىلع يدراطعلا دمحم نب مهار أو انا 8 تودغلاق ساو نك مالاس نإ كا نع هباتك يف هفللح و ا

 كلوقك هّللاو تحبصا حون نباهل لاقف رسنن هناك انبلا جر ةباور |
 دارالا رق نشيرلا هلع ظئاش .# داو الاب نيب دودخأا ركل

 نال: لاقاك فاخحلا انااي”تحيصا لب تلتف اتقام كال تلزان حون نانشاو ةياور هل

 ْ انيمسالصو ًاصيخاتطب د  ارطلا ىتباو هنم نيقبأف
 1 ليةف نذاتسي ىلعنب ناماس باب ىلع ةباور فقوو مالس نبا (لاق) كتتءاح تاه لاقو كدعضف

 ئ : ظ ةثور اقف سلك رذإلا دحا 1
 نفل الع ننللا ليم« نرد نحر ا 1

 1 سواعب نذإ برش الك راب "*# :نيقساو نيدآلا واخ ١

 ّْ لية فص ينادتكنإ م ور دشن | لاق ىعمصالا ن نعناأ ا مح لاق لاق ىحي نب نسل (ينربخا)
 ا

5 

 نع راادع نع نع مالاس نإ دم ٠ نعمل هباتك ْق ةفياخ د 8 ريحا تل مك كل هع ريعدأ باذ ْ

 : ريمآلا اهمأ مذا لاقف اك هتلمدح فا ادا أ 1 تأ ًاطخا هأ لاذ # امقو نءشو ى 00 د

 || درنلابن ويءلي أودعقفدض ل ىنآللا للاددع نب نيهاش جرذ لاقيذلا ةءقلع نع دمت نبا أ

 هور لاق نا ا ْ

 عقعط اهاك ةنانح © 0 ,افنا ول اءاح يتوخا اب

 عدرالاو اسال ام ردأل ٍ

 || هيورو* نب مساقلانب دم ىنثدح لاق ىلعنب نسحلا 0 مامطلامدقو اهانمفرو انكحضف لاق |
 |١ لاق هوا , بوما نع هن 28 نع كلام نب هللأ دمع نب دهم نع دك ن هللا دبع انثدح لاق

 تاقف مويلا ةحاصفلاو ةغالاو رعشلا انفد هللا دبع انأاي ىلءلاقف ةريصلا« امون دم نت نس ا

 ةبؤر ةزانح نم تفرصنا نيح اذه لاق كاذ فو

 تسل مح
 رطملاو حيراايفاوس سدالادمب * اهريغ روباخا يرقي تفع رود

 ريهلاو ىهذلا ف ريض كال دفامحتو مى ان ناك نعد راد نعننإ

 ] رقللا .اقنلا نانثك» نين امك ع ابار صح اح لحب دقو

 ْ نبال ءانغااو بيبح نب دمحم نعو يسوطلا نع يركسلا كلذ يور قيقحلا نأ نب عيبرال رعشلا
 كءشنأ ءوادتا ن ووكم توص وهو ورم 0 ساولاب لو لا 000

 : لاش نأ رم نع نومه د ند اه راسنا ونبومهو هظلرق ىف ن.- دوهلا 0 رعش ند عيبرلا ناك

 | هموكو وما ررخلا امس تاو موي يف ءاسؤرلا د > أ عيبرلا ناكو نا انهاكنا امط

 : ريضنلا ينب سر لك يضايبلا كاذفدلا نإ قردع اجرزألا ةسانرو د رال ةظب رق يف! ةساير تناكف



 نه 5

 3ك

 رير> يلا ترذتعاام دشل لج رهللاق جر الف عضو فاخحنو رذتع لء>وكغاباهمتاعفام هللأو

 انثدح لاق يمه وحلا زيزملادبع نيا ا تسال حالاس |١ الا ينءفنيال هن هناتءاعولهللاو لاق

 هبل تيشام لاق ن وع نا نع رضخا نإ ناماس نع فصال 18 نس د1 نع ةشن رم

 (ينربخأ ) طق مغدم فرح اهرعش ىف هيبأل الو هل دجوي ملو : ةباور ةجباب الا ىرصبلا ندحلا
 0 لذ ع نع ىمصألا ي >أ ا 5 0

 277113777 72515 -- 0 - اعنا ديصقلا لهأ نم د م لاف ل نءأ ملو ملهل ليقف ةبؤرو جاجعلا لاق سانلا ر ءثا

 تدب قئام نم ووهو # ريك هلالا نيدلا ريح دو * جادعلا لاق دق ه 1 هدوجأف ا هش

 هفاخ وبأ ( ينربخأ) اهزبجار 0 و هبوصتم اهلك تناك اهم ذأو ةتقاطأ ولويفا وقلا ةفوقوم

 ور قلل دعم انكالاق رينق نإ مكحلاو ىراصنالا ديز ينأ نع ما لا طاتك ىف

 زوج نا ىلع ردقت لف زوحي ام ترصو قلئر املا [ئءاحدف 0 انم.ةحاف مع ىنب ةيحر يف ةعما مو ا

 جاحعلا نب ةيور لاف اهشير كا :

 ايكر نك ةئار تلساخإ 8 .اهقنرط نع رودنا كل
 * اهقيدص نف يوحلا ام ابعد *

 لاق ةيش نب رع انثدح الاق رامعنب هللا دنع 0 يره وكلا زيزعلا ديعن 00 (ينربخأ)

 ناك: ربهيلعو قولا جاحمعلازب ةبؤر لذ د لاق يودالا يراصنالا 0 كايعس د انثدح

 موذ ماي موذصايهب نودحيصاو هناكن ريف لختلا كوش نوزرغيو هبزوثيعي ناييصلا 0 1

 0000 تكلا 12 نر ني ارا دق ناييصلا نأ ةعزولا ىف لدا كاقف ىلاولا ىلإ ءاخف. ]|
 لوشي وهو 3 ادصلا ىلع لغو اناوعا ك4هم

 مك ينب ند لمح روعا »+ مودرملا كما ىلع يما

 # مو لا انالخ نابلا بارش *

 نيلاظلا ر اد اولخد لاق هنا طرتشلا هل كامف ةقراي ملا د اولذدف هيدن نكد ن. 0

 تك را 3 0 1 هيلا قوس ةف رام 2 ينىمو ةيور , كول كال لا نيملاظ || را 1

 [[ لاقف ءازدشلا اف ةقلح ىلا سلجف ةئيدملا لهأ ءاا مدق لاق ينئادملا نع زا ل ْ

 لوتاىذلا ا 0 7

 177 102 2777777122775ج7775177271 23

 نم زحار ةرمدم

 هي ا عا ع علمت للك
 تعمح ةوصيلا تيلف جا>حملا نم زجرا ان ال هللاو دن ادب زحرلايف ب>1 نه تيمار يا تددو

 ليقاف لج رلا كفصنا دق لاقف ةيباىلع ةب'وز: لفاف هعمةبور هنباو ريضاح جاحتلاو لاق هدو د

 ينعت كتلخام لاق تن 0| ال ياو لاف هلا تنِحرو رهف جا جاحملا اذانا اه لاقو جاحعلا هيلع

 0 لاقف كتدرا الو كتينعام يندملا هللاقف كلذب ينك, ناكو ليوطلا هللا دبع انا يريغ

 ةبكور يبأ اذهف لاق تدنع ءابإو معا 5 00 3 جام ايندلا يفامو لاق ىل تفته ا
 (ىنريخا) هنع افكوهنم ةقلطلا لها كحضف امريغ يدارم اءاو لل كمبو ينيبام ارفغ مهللالاقف ا

 5155571 723 أ ا

 تدم 5

 ا ا



 ( هذ )

 هتدشناف تاه لاق هنم نسحأ وأ تلق قامعالا مئاقو يندشناو اذه عد لاق
 اًمنيذاندلا نكر تاناشو» 2 َّس تضفخو سس تعفر

 اتم شيرقنه نيمرك الا يف
 هتدشن أف هنع كتاأسام تاه لاق ظ
 راسي يلعو نيمبلا ىلع * هراطقأن «رمالا تأ, لازام ظ ا

 "ص

 هر ارق ف كلا رك 2 د هراث ىلطصر ال اًارمدم

 هرامح ىلع ناو مم رفو
 هندعن انضم رغاتش دشنت الو هداعلاب كترصأو هل كعر د تاه كاك

 ا ' * قدم دومل# ديماللا يعرب * ىللوق ىلا ترص املق © قرا قوات قامحالا ماقو * ْ

 )1 ليدنع ءيجو(لاق) قدملا دوما: الا كلذ انا ك.سح لاع < داخل ت ءاصتسا ام دشل هللا كلتاق لاق :

 انيلاةدوعل كلل ناو 4 د لاومالا وانتم 1 ةيؤر 00 وبا لاقف يدب نيب عض وف لام هيف

 انوه ل ليدنلاتذذاقةبؤر (لاق) كسلا كل 6 ل >2 الف 3-3 21ه قرطا ىهدلاو 0 ّ 0 ١

 ظ
 دشن أو هياع يا اذا ههفشو اناا ف 0 تق لاش ا ينادنا اننا | نامع وبأ و إ

 ا

 د
 ْ 0 ؟ل1(لاق) قاري ي ريغ مالك- || او قر عل ا نا كتل امو هئم حصفأ اي ام تأ زم

1 

 ا
1 

 لوعازل ل يتابع وذ امو * ىلابع هيفشي لاما داكو ظ 1

 ١ م زبا(يفريذ وا درب ني د ب لو لاق سشفجالا ناولس نب ىلع ( رخل ٠

 ا هافانا هللاو وه لاق 0 ما ا أب ةيؤر ناك لاق'ةينكا نإ

 0 نديم (يقرت از ماماعلا تابلو ربل قب الا راقلا كك أ لهو ندقلا ل ا يارا <
 ثعب ةفالخلا كلملا دنع نب ديل لا ىو 1 ةبؤرنع ةديبع يلا نعمتاح وبأ انثدح لاق ديرد نإ

 ماا :حورخ ناكو (ل ااق) سيدارفلا بابب انرسص يت وح لامشلا انابقتس اف ءاقلتل يلأ مم جاجحلا يف

 0 نان ريدا 1 0 اكلانم قس اه داددلا للطا تاكاو

 ١ 0 اماك ةدبزو ظياغنبا بطوو جف رخ لم انا يدهأف هاملا ضعب انلزن ىح وحال نسا

 2 رغب محللا ان انلعتنا هانا غاب اذا ن2 هدبازلاو نال راع ا ١ نا نط شرت

 0 هلواناكف رج> يلا انمجر يتح ناحشر يايرفذاط لز مم نم تار

 00 در لقانا ءازدقلا كل 1 ندا كول نك هيلع نيمنال نأ اندوعتساف 0

 مع جعجع ضفتتم
 م : انقل رص الف راغأ ين :| لاو سانلاضانعان :ع مهاقشلا ع نذه م نول الأ كالو هل لاَقف

 1 امو كا 52 جلع ىلكاك تءضو نالللاو جاحعملا م 1 يفإ ا لاق رير> كلذ كلعل

 را 0 (دقو) هلبق 0 هليق ان 0 0 'يئانعهغلبام هللاوال

 يأ | دما ن نعذأر طاع 00 ل لاف هيوروم نإ م.اق اقلا ندم مم لاق ىلع نب نسحلا

 سالب 0 0 ,ح ا نيش نلب تالملا 3ع دنع ا ياكلا نالف نب.حور لاق لاق

 رزدابأاو جاح 3 لاو له تل عع م عش 0 ناقبل ةليل كي تارهس 7 هلل اوهل لاق“ هيلع لقا



(8) 
 امم ع نفع

 ىزورألا نيعا 0 ل ينادح نإ نو يبا ن هللا ديغ ينأدح لاق رامع نا ( ينثدح )

 2 ةتفيلخ وبا ينريخا ا رك ذف ور# 1 ىعيضلا الدش تدهش لاق ةدينع وبا ىا أ وح لاق

 قىرتاما ناطر ثلا مالك كل فرذخزا يي“ 6 هور ع لاق سل و لاق 20 حصفأ نادَع 21 للعم

 ه.اعدللا ىلص هلل لوسر نع ككل ثردحلا جاحملا كب ةيؤر يور دقو كذا يف غاب دق تاشلا

 نا 4 نع هللا ددع اندحت لاق ”ياتددعدلا دواد يبا نب هللا درع ينري>ا اضيا هوبا هاورو لسو
| 

 نع بح نب ناوي نع مهار ا 0 تانج لاق يهز نم نإ 0 انثدح لاق دال

 ةز ايها انأ كدعلا لاق هيب ٠ نع جاحعلا ا ةقر

 تلفيصأ و هاا 2 دز كا يذلا هلل دجلا ان

 تبثلا لايجلاب اهبلع يسرأ * تيغت امو ضرالا هنذإ
 تن تقوملا موزل نيالا ثغالا »* ْ 1

 نبانغ نهرا نرغلا داع نب دعا ( فرحا )تاج ا موب نموت كنا دهشا ةربره ونا لاق

 5 جاحملا 0 ةيؤرنع تان> تب سن و اة لاق بأي نب جاجا ك 1 ند ىنأ || بارد يبا ن ع هم رس

 ودحن داحو رف يف كو هلع هللا ىلع ي' !مهاك كف اذ اعلا نا

 مكن لايخو ينل لايخ * م حابف نالاي 1| فاط

 اه دكر د دج اقام د ةيشخ كبرت تماق

 هللأ ديع 50 لاق عكو فاخذ 8 92 6 قرح ( 0 ١ الو 0 0 هيلع هللا 0

 لاقدسأ نءجاحملا كل ةبور اكل ةاالا 6+ ع يبأ 0 م 3 ليث نع 0

 لاقيبار لا لاوس نب دل 5 1 لاق 0 0 رح ماعلا رضوى هذي كاوسلال وق دام م نأ ته

 وبأ 9 ثثعل لاق جادعلا ناد ةيؤر ند ةديسع 0 ء نام وبا تاو مكاح وبا اثدح

 كيلع سأب الف نكسا لاقف اعز ينم يار هيلع تلحد املف مشاه ينب ىلا ةفالخلا تضفا ال -
 لكأ اغا لاق <سانلا“لتق: كنا ىنغاب هاذا لف مو لاف كفاح تاو "كتم ) ل يذلا ع زجل اذهام

 مث اكحاض ا اد ىلع ليفاف 0 ل 0 6 لهف لاق ا ل مهم تنافأ ىلك ديرو ا 00

 كدشن أو تاقف* قرتذملا ىواخ قامعالا متاقو# كلوق يندش اناا َُ * انن ص>ر دف جاحملا ا أ امالاق

 ١ هيدشتاف تاع لورذنم ندحا هلأ كحلمأ :

 كل ىف ذآ كل ل اكواد مى
 *# كلا 0 الر دحأ # :

 ظ هل 0 تاغ لاق انم نجا كذشتاوا تلقا كوالا كيك تاع لاق |
 هم ررعو :اركسع ند حم هاو #* ة4همدهعو اقدنذ> .ىناي لاز ام َ

 همحتا تواع نا ال ناورم'* همست. و ةعمجل امتمو 0 *

 هموم همخح ىقق هءاخو



 سرعو رع تبرىغ ةلاحع * ا ماكو قدان ىلعاب ت تدفأو #

 : 0 أم دعا ةريزجلابةراد ن نمحرلا ديب ٠ ترفظ دسا ين نان *مذالا ناماسنب ىلع ( ينتدحو ١)

 هيلا 0 انحدع أ هيلع اودحاتر هولنه م موكل 00 41 هيف اوصماوتو مهئاجمو موس ن ف

 هب رض هلفتغا هل هنأ تعوم مع دق ممم الحر نإ مل 4 كلذ ىلع أومزفف هنا نم 3ك هد دع وحمل

 كلذ يف لاقو هلتقف هفيسب |!
 لس ال انيانس ناح عزو * انيس ةريزجلاب ةراد نبا لتق ا

 مذقتملا تلا نأ يور دقو ناهلس نب ىلع لاق ||

 انها در ا5 نيا لفل دل امم * هناف جاحضلا هيف اورثكت الف
 ئرزكسلا اذكهو دسا:ىب نم وهو ةراد نأ لق يشل ان نك نيني ييراوإلا زب زو وز جوبا نايت دج يبايدو هندما نب نيا اا * نزح

 0 يي وما
 اضع تداو اضعب تلطش * يضش نوبدلاو ىورا تنباد

 اًضرفلا انوكش لع رب تاداح نق[ ررقلا كن واذا ىورأ تلا

 يلعسولابلمر ةناب نب ورحل ءانغلاو جاحعلا نب ةبؤرل رعشلا |

 0 101 مهبشتف 4 دلو هور راخا حج

 همادق ن كلام ن مدح ادق نيشالم نب ميذج وبا وهو ةفينح نإ ةبؤرا هقم هدد نإ ةيور ن هللا دبع جاحتعلا مس ماو جاحملا نب ةبؤر وه ا

 تي كج ا ا 2 فا يع مع هج 0 771 هج
 0 ا م عل

 ا
 1 م ماحصقو مالسالا زاحر ن“ 2 ةأئم ديز نب دعس نب كلام نب فوعنب كرا نب هما نأ ٍ . ١

1 

 ١ تامو سأ انعلا ىف وذم ا ىف 52 ا :اودلا يرض نه وهوؤةرممم لا 5 مهم نيمدقملا نزول دلال 1

 7 امامإ هن ولع و هر عشنا نودت#و 4 نودتشاو اكو ةغالا لهاموحو هنع د دقو روصنملا مايا يف : |

ا 0 ل 0 يرهوجلا زيزمعلا داع سس دما دا جاحعلا ااو فاد انأ نىك 3
 9 ه] 

 أ . . 5-6 . . .- . .٠

 وب د لاق ديزي نب دالخ انثدح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق ْ

 و عاأإ لاَقؤ 4 4يم 5 اع نكره 5 لاق ىعبضلا هز سع ليش انب 1 ذأ ءاللعلا نب 3 1 8

 ل
 0 0 نع 1 5 ينأ تا ا : أ حصفأ ةيؤرل هللاو هل تاقف سنوي لاق 10 و ندب

 | تمسكوا ةقرو ةبورز ةيرواخلو رو راق كا ةيؤر مالغ انو ناد نب داعم نم

 1 ا نبا لاق امم يف صقنا كنا قراها نب ىف كاف دلو لاذ "ين ماكن اق بهذو هتلغل

 ١ ةيورلاو لدللا ند 5 ةعاسأا ةيورلاو للدعفلا م ةيورلاو اا ندللا ةيورلاو هريس ف رام م

 كلذ ضع. يف دشناو لاق حدقلا بعش ةبؤرلاو ةجاحلا

 (١)امان يبورموقلامهافلاف 2 ل مك مك اماف

 || بئار.لجر هيوييشلاف هيفور كيلا ىعلاو سونالا ءارزخ يور موقو سصخلا ف لك

ٍ 
١ 
1 

1 
٠ 

1 
: 
: 

 أ

١ 
 ها عجولاو رفسلا مهخنأ نيذلا مهو ىلؤر موقو
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 لا طم اب بر 0 رادقوبو ا هلا ليلا طخ ىلا "لاق
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 | الو درتي 0 لزانم اهفو اهنم بي ل ها تلا عجرف
 | لاقف سعقف يب ن م دبا ىلا نما كاحب ن دنا يبان 8 هيف لملا كد ةللا ب
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 ملا. ةفرق نباو ناعم ىماف * كران نيا اودلعت“ نا عرس ناف

 مليح وه ن مق بتااباذ ا ولوذ + لديمل كيرشش ىلكع كا

 مكاص وهو 1 انوع بواب * 9 ل ةانح 1 هللا وف كك

 نم جورخلا سمتلي لءحف جان ريغ هنا هسفن تنقا ىره.سلا ىلع مهحاشلإ نم كلذ ناك اماف

 يرو هدف يتةلح يدحإ كفةالصلاب ىسانلا لع دقو بطخ مامالاو ةعرلا موب ناك اماف ندحشلا

 ا مامالا فرصناو را ل 0 طوف ةركا 0 دص#ف ممالص يف ىانلاو نجعسلا قوف نكد 4سم

 لك) |رلاق هوس ربمالا يل لاق. يناويا اوقلخوأ ةعابلا مهياع ةئردملا لها: لفشل ةاللعلا نم
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 باررغلا نع هريخو ةقافلاو هريغ ىلع ننذلايرو 7 ريغ هلاح هلع ضصقق امش كلذ نم سمال فى ا

 لاقف بلص هشير حرطي ةلابلا ىلع بارغلا ىارو لمفام لمف ىذلا اذه يبهلا لاقف ةرجعشلاو
 ىذم م بضغت 2 كدا ينأ رب ع رجخا كس لب ١ وللا لاقف رححلا كرش ئاروعساا/

 موقلا كا موقلا ريعتس دعسنب ةرذع ا ينأ تح نافطغ دالب كرو ا دالب يف زرتغا يد
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 | نأ ضورخأ ةيلسن ثوورأ سنو موددلات اهيلعراو توق ان وعإ لك يذلا لكلا دف كا 9

 ا 2 لتممسأ نا ما هب ىناف م مم هدذاف كمع نا لتاق يلكعلا 1 ةرازف ون هلت

 أف ا 1 ميزو هس نول 0 هعفرف رش نا فأو لدي دو ةئدملا ىلع كالملا دنع لماع

 ا و رق تنااولاقو هودخاف هله 1 تاو نإ عفاش يدي نوع لبإ تقر ءاام اف هوذخا ةر دع

 أ موعم ناك ا هلك م فرع ناك دقو 0 ا ىنع ) ءاف دعت 00 انزع تا ١

 ١ عفاش لاقف هنم اهوعإب وا هايإ اهوعدوأ نوكي نأ امإو هسفن أربو مهنع ىروف
 ا سيب يبي سس سس يري بسسس اس



 (ة)

 نا وهومهوبأ عناسو(١) مه دجح ىلع باغ بقل ةرادو مالسالا أ وق ناذه امأو مالسالاو

 صالا يلكعلا يي 0مل نيح قى 0 5 دع 0 دع ادهو ضم" نب ناليع سدق نب دعس نإ

 دامد 0 ح لاق ىعا زا ل نك مشاه هربخم ( ينربخأ ) اخأو هل اعدت ناكو هلكو

 الاهل تلو هاا ا 0 لكون لكملا ل ام لاق ةدينع نا

 نب نزل !| دنع لاهو سيح لو ط كال لتقف 2 3 عقاسو و 2 درعل اعدب ناكو ناطا الا

 داكع مواع صضر#ء و كي ىب وحجم عقاسم

 ىل + ىلع ء ءاكلا لو 70 م كشعل « يأ دقو مق نييعلاب 0 نأ

 للعم الو يأن ىستالو اها # ينملا ا 5 ل ام مع

06 7 0 0 

 نافطغ نب هللا دبعنب ةثبم نب فوع م نس يدع كك | ةرادب بقللملا 6 حب رش

 امرقو لج بح لزا نولوقي

 [ك0 0 د و

# 

 ل اذك اع تذاك يدك لع :* :ةرازرح تدِحَو ينع تطدش اذا

 »*# هعول لح نورت را مو

 هنزح ىو نسما دود اداك #

 باه رع ح نك ىلا ليل فاو
 0 ينملا كيش 1 سفنلا ءانك ناو

 لدلاب ندمح نيطعب ناو نط #2 5 ا 8 اق ٠ نعنع نأ تل و

 لصدو نمىانااوزوشاوااك رت لهو ان اننب 7 لصولاب كام 1

 لصفلا رهتسمل وح !لوالا نم * ةسراف .”ةويكأ قاف الا

 01110 اق كل لعب امأف

 لحفلا ديز ع 2 تدرب نأ اذا ه» م,ءاحبالاو مالحالاىوذ يدان

 لكع نم لئابقلا ين٠ مهبان ىلع # نغلبف تضرع امإ اك ارابو

 5 إ - 2 م 2 | 2 - . ب ب مدس

 لزّلا يطحلاب برحلاران دقوتو # انقلا يف لياط يت> حاص الف

 ا نبا فورعملا عقاسم نا ملاس هه رب 2 ةنق 0 لاق 0 ىلع باع بقل ةرادو هلوق 23

 بعجمان

 لح ناو يد سدلا ناد لع « .ةييشنسانيتايراأل ا ورود



 7 نيتوصلا نده هلك 0

 بيثبام اهدنع مامسم # كا نق يدزالا هساي

 تدح هنع نوهت. نم نأ" * قروعد تلقف اومال دقلو

 ترحم و بألاو امح #*خ ىهددحو ياظع ىلب | امنا

 تيعل كارانم دقت كرا د اهاوه يدنع بئاعلا اك

 |الوا لص دس اجلا و هع هللا ندر نيك1 ىأن نعلا دسل نمشلاو دنلا نوح

 هنع رمصتللا يرحم يف رصتخلاب ل 1 ليق:"فيف> كالامل هيفو قدحعسا نع رصنيلا ىرجم يف رصتخلاب

 ق'اال تاياور يف هيدحوو دحا ىلا قدس هيسايمل يلطع-ولا يرحم يف ةبا.سلاب لمر فيفخ هيفو

 شح يك اذو اهدحا اذه :لماو هداك كال كاع هذ ناب ىشاو دا دهون 2
 ركذو شن يانا لل نحل نا ىح نب لعد يعاشطا ركذو حرس نال لمرلا تنحل

 : ال البق“ هيف كلامل نأ ةباب نب ورمع ر 5 ذو رصنللا ىرحيف اقلطم احزه سروطل هيف نايءاشطا

 0 0 ا لا و افيفح و

 : وص ' ٠9

 | و 0 هه بارق ا تنزه الا

 اعطال رد عل !للو ب كل

 كم ضعءلو * 5 كرف نايك |اقف

 امو اهرظح ا ثديحخ لع اه

 ْ امشي اهدنع وف ها ىثنا اذكه نار

 1 يلعس ولا ىرخم يف رصتخلاب ليقث فيفخ ديل ءاثغااو تانقرلا سق نبال رعشلا رفاولا نم هضورع

 ياشولاو مهاربا نإ قدس نع الز لشن سأ وياديقو

 7 وص

5 

 ! لعص هوَ 0 ناوح "ايدنحم د نجح كو حتا هماكك

 كا نبا قع يلع ولا لوا ليش 0 0 ءانغلاو 2 نر عفاسم كب نزولا ديعل ل

0 
 0 عفاسم نإ يدير نمر 06 لب ليقو ةراد نب عفاسم نب ند رلا دبع وه

5 
 0 ن , عقاسم ل 0 هو انهاه 2 دبا ءانغ - عي 1 امهرعش يفو رعاش اهالكو ةراد ب عقاسم

 0 ا كردأ دو مرمضخش ملاس اماذن ذه راكع كعا د ع هر هس صعل قو ان ارعاش هوا

 ( نورشعلاو يداحلا  يناغالا_ ا )

 1 سبيس ]| اال ا



 0 ظ (40

 لَ 000 مك لاذ طب ةح تكلا ذقل

 لود ةيلطل ءأ 0 كلا * قى رعول ناد اودع 5 ف

 يذر باطخلانب رمع خابف لاق |
 ةدوهحم لذبيف مهدحا فيصل لجرلا نا قاؤالا ىلا كلذب تبتكلو ادبا ناي فاضي ال نا ا

 فئلاكادفلكب وهف هحضطقناةعشب وأ نب 0 هناك هيلع ردشال اع ةيلاطي ودنم هش الودطخسسف

 ترمال 4 نوكت نادل ول لاقو ادب دشاضع بْضغ هرب هيع هللا

 اولزن نيذلا رفا ذحاب ناب نعل هلءاع الا لام ّ هلثو اكشم الحر مهم نك كلذ كلها يت

 مهاحمأل ءاز> موك ةبوقعل كلذ دعب مهمدؤيو هتيد مههرغيف شارخ ين :
 «© ' وص

 قرطت نا بليز برحاو * بقيز 5 حدا ٌّظ 0 اك هزل

 د قرش اهاط ند بايزو نا 0 نا 0 تدم 0

 7 هيسسلو ءاخ رام ا 0

 اا ا لا ل زل ل دل ف ردال ل قم يؤل نب ماع ىو يمد رح نيللخ وح
 ىف دح لاق دعس ىنأ نب هللا دنع انيدح لاق ةيورهم ن مسأ املا ني دمحم انثدح لاق ىلع ن نسحلا ا

 ملديو نايبدلا بدؤي ناكو ناليلخ بقلي لمملا لياخ ناك لاق نسح نب دم نع يننملا يف عفا
 اريد لع هدر وهوءدنغ اموي تنك, لاق رض نه يتدخل دحاو عضوم يف ءانغلا يراوحلا ١

 ةيص ىلا 6 م يلع ريغب هللا ليمن نع لذل ثيدح كلا وذ ىرتشي نه سانلا نمو هيدب نيب ||

 اماع ددرب |[

 .هلامحأ نيمال تبرق نأ * هلاباب باقلا اذه داتعا : ا
 ىلا كقبسام هللاو لمفت امم يك تاقف كلام كلو لاقف يلا تفتلاف هلعف ال ام ردم كح تكح ضف.

 ىنا هللاو ةييصلا ىلع ىتات ”يأ ي أو نآرقلا نء يد هاا ىلع تذخا 0 ا اغاأ ت تاقمن اناره ا

 ١ هللا ءاش نا كيذك نوك أ الأ ل كقردلا لكم نع لصتلا ترد و يرش نع ك1

 لذعملا نب دمصلا ديع 1 لاق دريملا ديزني نم نمد لاق شفخالا ناماس نب ىلع (ىنريخ 1

 0 5 مب نإ 4 ةع ىلع ف لددف مهفصنأو مهاقأو ءانغ سانلا ندحأ 5 نالءاخ ناك لاق

 هب هل صض رع هنأ م قلع ًادوع يَأَر 0 ةافتلا هلم تناحو بارع مث هعم لك 5 هدنع 4س اق يناتعلا |

 001 ا

 مهانغف و هب أعدف 1

 تبيديام اهدي ماهم #7 0 و يدزألا هناي ١

 ىنغف دارأ امل ن نطففهب ضرع هبا نط دقو اريختم لسن ة هقع هحو يأر و ةنافتلا هنم كلا ا

 سس 92-22122422- ل ب بب_-تاتاات7 ياصششتصلللا |: اسسسلاا
 هرجع نه دوحلا عضو غرف املف برشو ةبقع ن نع يرسسف # ابك وم زبيب ةيش رق اني ت'زهالأ * |

 هيلع 1 0 نأ الإ كلذ هيمول كعل قيد هنأ نال قالطلاب فاحو ١

 00000 0 ا



 (19) ظ : 03

 نسم ئَرَح 0 0 «# ىنم نايل وذ 0

 نيالا بئاو ذلا كود هاشم ن | رءوص كرا

 : راه لاق قم ين دج لاق يبحصالا ي يح نبأ نا دنع ينندح لاق دمع نب مشاه ( ينربخأ )

 1 لغواف نيماسملا عسم ل رزعو هلع هللا يدر تاطخأ ل 3 يف ىلديلا ساود ين ن شارذخ

 2 لحرشباو هنن : ]ىلا هقوش هلا مكثو 0 ييذد نيب ساد ةئدملا ا ولا مدقق ودعلا ضرا يف

 لوش نو 5 رواز :ءدقو ن ضأ 5 0 هن اريغ نيعمالو ران 5 و هب وذا لتوو هلهأ ضرقنأ دق

 : ديعبلا بنل كين, دقو *« اشارخ ىنع غابم نم الا
 2 الو ءاذحلاب و ان ا ا.خالاب كساب دقو

 دازا|نهدحاو دوزو ديز

 دييلولا هفس دقل يلاي الو * تم هقيغبل هيدانت #

 دب 0 عومد نأ : < >5 0 11 اا در

 0 د نمكاح © دماو هقباغنودحبصأو

 درهز هن رش دع رجاهم#لاريخ نك شا رخلعافالا

 : ديصل اترك # 3 ربلا ءاغساو كتنار

 الإ خخ تأ هلازأك نم ويدخل ناو هنأ لات لبقي نآب هنع هللا ىضر رمع ب 5م لاق

 ىعيصالا 0 لاق 4س كب 6 0 لاو 0 رعدل نإ بديح ) 0 ( هل 1 نأ كعمل

 ا نع 2 نب ىلع ادد لاق ليهس كَ هللا دنع ان لاق رمل ب تايح (ينبخأو)

 هلم 5 لاق دامد ناَسَع 0 لاق ىاز .طادخم نب مثاه ) ينربخأو ) هيأ نع يباكلا

 دهس عب 0 هم ء يببضالا ى ا ندر ل لاق مشاه اضيأ ( ينربخأو )

 رن هانأ مث همالسإ ل شارذ وب أ رسأ اميج اولق هاحأ نع هنع شفخحالا ا ||

 1 1 2 يبا لاق كلاس ءل ريغ ممم ءاملاو ن أ رح ينأب اولزنف احاح> | ومدق ن 2 لأ ن

 1 ءالا لعاتو و ههر اوعد مث م ا اولكو ءاملا اودر 0 رثو ةمربو ةأش هذه. 0 ءام ان دنع

 ا املف انيسمأ ثيح نيحرابب ا  انتليل يف نيرئاسإ ن روكا هلو اولا اعيحأت يف
 0| لش هن ءاار داس لبقأ م وقتما يي لبلاد تء ءاملا ون ىدسو هب رق 5 شارد وبأ كلذ

 هباصا امب مهملعي ملو اواكو مكتاش اوخبطالاقو ءاملا مهال اهل قد اح ليقافميلا لدي نأ لبق

 : لاقو هونفد يَ أود-رب م ٍ توملايف شا رخ وا ع 5 ا مهاش ىلع اوناف

 توما ساعي وهو

 احم لك علطت نامنالا ىلع *# تاباغ اياملاو كرما

 د تا 50 باجىسالا ىلع *# فنا ناعب 4 هيج ثتكاهأ دق

 اما 1 ا



(45) 1 
 كا 311 لتقل: 2 س2 3: 27132# 0352-7 7 4-25 1 22152 2 0217 تلا نك 577825: 77 4+ قا 54 3175و ا همست نس دك هطلت لاقت اه ع ا مح ع يعدو

 تال اعراس اهر ذآ يف تنأو اهلك م لا كا اغ نع 6 0 أنو فتون مث موقلا من م. حرستا"هل لاقو ١

 ةينث ذولا دج كدعوم و انشرا وت اهدر طاو كلملأ عمجاف كلنع اوباغ اذاف ىعراايف ُهق 0 : دما ننس

 رخاج رح قد ينكمتو ينمظأ ف وع نب ب باك ينب نم يهو عابنز م تأمل لاقو هدالب قارط يف أ

 : عمدروو ه ن0 12 داو حلا 0 نو ناعاي هش كعدو# يبجوت مث ءاسنلا ن م ةئيعظ

 3 لبإ مث لباهب ترف ف هدنع دمق مث ءام ءالق 2 بدنج وبأ ذخلاو ضايحلا موقلا ذْلاف لاجرلا

 101 ءطتمدق اكءاننلا 0 ذلاب اهانك ري تعايد قو اوفا[ ىغلاسلا | تدرو املكف
 )م

 0 دقل هللاو نلف. ءظلار >او عار د 0 2 ناك كلتغاب نول ويف هله نكا

 كرد: ي 3 0 -_ ولد 6 رطو ىلا و ىلهأ ن 8 يَ وما نم ١اح قا ؛

 3 بدع 00 مهدعو ثدح ع :

 00 يدو 0 ةرك سانا دع ي* ناو ءاعذلا تع

 كيعلا 7 نهتدوعد ءاعدلا تب نع

 مض نطب يح نارك ىدل « اهومح دق بقاثملا يحو

 مدالا ةرهاظف يك 1 # 1 ني ءامحاو

 مورايذب سيلموقلاضءبو ع يعورا مو يرحم كمنالوأ

 محا هك مإوا 0 لاحر نا ممم كانا توعدول كلائه

 اظيقاارطم ممحاو ير اهدحاو عقولا ديدشلا باحسلا ةيمرالا |

 ميدقلا مهرش ضع موعد # املا مهريخ هللأ لقا *#

 مي.غلأ نم جاحفلا كابدقو د 5 نا ريحا - ع

 مولكلاىم ريبعلا خضل ل *# يي أ دانح 06 :ادغ

 مينملا راش تريل كلش أ د اولاق مت ةناش هن ىلو> اعد

 هاهأ حارتسا كردا اذ ا ىدذلا مين

 مودعلا برب رثغل 0 7 مم ناي تت ند أوعأ

 ناكو هدب دش يوكش يكتشاف مو هن وجا هم وو ناو 5 انو رش اذ ب ادد 3 ناكو أع مح أولاق

 اوقات وع 06 3-2 مسا نأ لبق هول 2 نايل ونهب تعق وف م طاح هللا ةعازذ ند م راح هلأ ١

 بي قافأ املف ام هراخل 1 هموق ماك بدنجوبأ ناك دقو هنأرما اولتقو هلاوما]|]

 فرءمفةتسأ 5-5 هيون قَث دقو ن كرلا مل يد يسع ءاح 5 1 مدق -_ ع نم جرح هضص ص

 00 2 لمحف ارش ديري هنأ ناتلا

 هيرمكلاو يبمكلا ىلع يبا * هبراح ىلع يب أ وما يفا
 هيوقح نمبواناكم اناك «# هيلع اك تكلس

 ى ىلع مهشاجتساف ةعا >و ركب نم ءاعلخلا ىف جر ا م هتحاح ىضتو هفاوط ه غرف املف

 انف ف يع اا نا ل ا ل يا ل سليل نا سف ل و ا اناا اي يي لال

 ١ ضال 1

00 

020000000 

00 

(6 

7 00 6 0 0 6 6 ٠. 

1 



 و4

 (:ه.)

 ناءضوم مصو عج صو ٠ 3 ام رطو فصر' َ 3

 موحتلاكتلا ااصلانمتقرف * نكلو 0 مهكتت م اف

 مواكلاب 3 املا قرش اذا د لزع ريغ سراوف ساد

 لاقف ةيراس هباحاف | ٠
 5 كلا ندا دولا 3 اه يا تاس ا فالكل

 ام“ يف طلو والا د * هو.تك رو هلقع مذ ا

 ا ان ) او !اق ( ليده ند م : و راس وكردب مل معافا 0 5 هر كر 0 هيد حا مهربع | 1

 : 00 نافةىم نب نأ 0 ينلاعجج جمهمأو (اولاق هلتاق مسل و قر“ لتقو انا نايفسو دان> | ١

 : 0 ا 5 امهفشار 0 0 ور<# وبا(لاقورث الام مهزكاو موقلا ا ناكو 5 هيد رّقلا

 ارهص انهت ذاق هتءامل قاطناوك 1 قحاب . لف“ أ لاقو مهم خب .ثىلااهعفدف هموقلزيم | ع يآ

 لاقث تءهذدقو شارذوا ءادعق تقلطناو هياعتةلغاو 7

 منازل لهأ ثيالإب حاف ىنب# تمي مئاطودديلع تدس 8
 هموزخ امددحاو رقبلا مازخلاو مط ا تسلل ممللن وكي ريغص تدب طودلا 1 5

 مساوملالهأتيفاوناكاقلأس# ينناكناكم خند هلتلاقو ّْ
 ا 5سم نة وسعة ا سمعا 4 ها 3 تاخدور ,معوسا.(ل ااقو) ا < اذا خمدولدرلا خد لاش (

 : تك وبأو هرا 2 ناطبان تت وع ترس اكن ّش ار>ا نأ ا 3 تااقؤ هنأ تعالي وهو شار -- يبأ لع : 3

 7 كرف ها ا > وبأ عكف * هلثقي يف -و كااثأق باطأو تاع له لوس :ك واهللاو اما كنبأ عم 47

 ' ليلقل م قءاوت ناو ل قءعلطة ميما أت عاردقا يردمل ٍ

 ليا 3 ول زر كلذو د ًارهال هو رع دعا ار تااقو

 لم مها ا وى ريص ناكر 0 هدف سا ناو "او

 ليقعو كلام ءافص ايدي # الق قرفت دق نأ يماعآ م

 ليقمو "لذ اف ان تايم 2---- ينجم لازال يبا ريصلا ين

 ليق' ىلع عطق يدوا هل #* هءوضتسل 1 صلااماذا يناو

 ا ائيح ليدلا نب يدع نس ةناشن ىب 0 ناك هناف شارذ يبا وذا تددد ونا اماف ورم ونا (لاق) 1

 : دائح هوحاهيلع حار و دائح هوذخااه 8 ةردك ل هل تل هب اوردغب ناب اوم مهما 6 نه كلا *4 .

 : تدث :حوبأ لقاف ل أريج نم لبحر ين رد لاَقف كلام تدئد ونا هل لاَقف مواك هب اذاو ةليل تاذاآ

 ا 0 ةراوح ن“ 0 5 ل راو هلا اذهام موقأي م ْط لاو ةناقن ' ينب نكد هنأريج ينأ يتح ْ

 0 ترقام هللأوف اولَتَس ناي وم ن . موأ او اولاقذ اذه لثع ضارىعالا ا رواخأ 1

 ءرطقو مكل ةيتاعم هله مك ريح الا 0 م لاف منخل راثأل كلا هللاو ىلغل كلا

 0 6 ام اودعاونو نينعا ل 0 كا قافد لع ناكو 4 ندم ند م موقلا كير 1

 ادائح ةاحلا تددو 3 سم أو ل ذا[ ضانحلا اردو اولز اذا محبتي ا ا.نلا و ءاملا ىلإ
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 لم عبرلا يمح هب تناكو يم درو ةورع باصا ةلامك نم اوند املف اءخا راثب نييلاط مهم

 ١ 1 لوش ةورع
 يتوقدي يملا داوس ىلا * ينوبرقفادورومت حصا

 نوحلاحاقالاو ضاخا بر * ينوعدب مهطسو اريهزنأ ْ

 نم اودجون» اولتقف لاحر مهف سيل اقوا مهودجوف ةلم اوتنب مث ى تاق < نى اومن ا

 0 ( او مهوقحلف ءاشع ةلاغلا حتاصلا افا ل ردو ارسل ءاس اا اوقاسو لا / '

 "اد ماوقان لاف ةورعمىلا عبصالا عوطقم 1 يلا عتلا الا رظنف ةفياز ار اأو ا

 ينأب ةورع 0 ون جمك 2 يتح هيلع يب يسفنب مار هللأو انأو ةورع لاو

 ىلع هل دعقو ا > وبأ لاقف ىلتاق وهو عنك ألا هللاو اذه شارذ يبأ 0

 رح را هلع تكف تار كن ص وع ماو ير ل "ا رطل

 81 لاقو ةورعو شارح وبأ اجنو ةلاك تمزهلاو هر 00 رقلا تغاب ىح هقتاع لح ا 1

 اهاضشب ىعمصالا 0 نم ةنانكو ةلاع هلق ٠ 0 شارد ْ

 قجانأ مولع مطقأ 2 د ممدقف 6 0 ينيب ى تدو ا

 لرلا يف قرع لحال ١
 لناسألا داذعت اهملاعأ دوج ملاش قررظ سلا ١ ءار ْ
 لقامملا يوب تدم ىلع ىذو # هفول 0 ور4<# ىلع ىف ْ

 لزاعم م ريغ مهاثب 2 انإ ممازحح بتيط هودحولا 0 ْ

 لفل نسنا كلر هالو # ةردنغ ااا الشق تاق ٍؤ

 لئاو 0 0 وأ داع 0 »* هناق يم حاصلا ودرب ناك نذ :

 # لحال يعذوالا مهو # تعدجحو قبل نإ ليده تد.صأ ا

 مض نه رع رع رادب يسماف ارعاشناكف حالا امأو لدالا تن 0 مهنه تقف ةروادالا وأ امأو اولاق ْ

 لئامشلاب معود ىمهس نوزوحم #* اورفاضت ال تالعلا يبتار

 نمو هددارب هن ريشع ن*ءموقب عر ليدلا 0 ىقىدع لب دنع يا ل يدعلا مزن ةب راسل راك 5

 مذا راثلا سعرعب تنال * مزىنانب ىراس كرمعل ْ

 مجم هاو عار تناو © رخص نةب وأعم ينب تقارب

 0 ) مدالا لح دقوةغب ادك # رآطظوفدر ىلع ممقاست

 حال صا اهدعب سيلف لح اذا ديلا ناكلذوهداسف يم أدق يذلا ىمالل ب رضي ب را لاثمأ نملثم رطشلا |
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 : ١ كَ
 هوسحافر .ةءانأ ديراى لا لاَقؤ 3 هضقأ انحرا هل أولا لاطف آه هءاع هو>ارا امل ةدحاو 2

 ١ ناو مغلا نول.عتس الو ركلا مآ نراود ناد 16 ملاام مالف تكله ناف عحرا تحال
 هدرال مهلا ١ ولاقو ل ١ له نه لاحر هياع 5 هر و كو ا 0 ف ل ا 6

 در نوال بتاج اد ول 46 1غ “1/105٠ كوم أ تاق ل
 جر 2 موب بي .صق اذاكر مولا 7 ا مرألا 2 كاتافو عيا لك دعاوف 6 مدقف جرش ا جب  تتآح

 1 نب ريهزاماو اولاقهريذ كلذ ناكذ ع 8 3 ف تاق مرا بناج يف ةم ةحيذلا 6 قد ا ردام» ا 7

 ١
 | ريغإو ةل وزغلا ثعسأ دقو شا رولا كوش هلف هولتقف هلع نم موق يع هود تدل 1 د

 ره ا كاكاو ه ربقالا ت تاذ 2029706- مرحلا ءانخلا ن نر هزه دج لع لع دق كه جر ل 0

 هل دن يأ نب راد لها هشأب من.لثق تح ميلع | ١
 لءمهويدهموهو اريهز مل #4 0 يفاحاصلاب م 0 0

 اممعا م ىف 7 لمعأ دق لمهم كل ايده ي دها يأ دهم

 لححع ماع, ءراخ هوا ذا # ادماع هللا رش ال ي يتأ مان : ١

 0 لوش مطوا ْ 0

 امسوملا نودوشي طهررشنم * املعأ يك قا اة ظ

 ا امان ةلاغ مهدجو

 لوشو مهب عتوأ مهاهبورح ىف مهقل اذا شا رخ وبا ناكو :

 ْ # نارح نل لك #« نافلا عاصم ن 0 ْ د
 ْ وب + عادا وب امط لاقي 0 نائطب اهداف شارذ يأ نان ,ثارحو ةرمنب ةورع اماو لاق ْ

 نانضلا تا نم كاد د نايذ . كن || ني

 أف اهيل 0 رخ يفأ نباو ةرم نب ةورع جرف نيرواجحتم اوناكو كالب

 ا لالي وذ تحأو امهاتق ن . ا مازر ود اهنا نويلاعلا اهب او رفظف 0 كل 2 0 1

 ا لدقب موقلا لغش نيد 3 ىلع هيون موقلا ند لدحر ىتلأذ رس ممل نوكي داك ىت> امهات الا ا

 ا شارذ نبا اولاقفدلا هوءاسأ اوناكو للا كا هورع مول كعل موقلا فرعاو 4 هللاق مثةوسع ْ

 ْ ةاورع هاحا قرع كلذ “يف شارد ونا كافف مه زعاف دار ُْق موقلا يعسف بهذف يف“ تافا لاقف |

 ] هذا ضال "طر

 نروعن نموها شل نكاد ل اهدا هرم دك صالإ تدح

 ضرالاّلع تريحام دوو تا # هةر داق ا ال هللاوذ

 قئضعام لح نآو:ندالا لكون © انعاو ءراكلا ردك

 ضخ دحام نع ىلس كف هنأ ي وس د هءادر هءاع يقأا ند ردا و

 ضفخلاو ةلمرلاىف تانيا عاضا ان ااه داؤفلا جولتم كب و

 ْ 0 ٌقداَص هارد هنأ ع #3 600 هتفا لق هةنكلو

 ْ ةلاع اوزغيا حايرص لب ةفيلز وللي م طل لاه ليدهن احل رفتتسا ةورمع هاخأو شارخ !بأ نامن لاق |



 ْ فيفا
 _ هته: ا كا طة ل نق ن7: 10277 2 710071090907755 17727 7 2 7 2 7 هت حمال حجم وجم مح حا حج مم ميم

 يم رد>الو يناس ساد ملو اي>اف »+ 2 2 ىلا ي وال يناو

 0 ىناع يي

 عط اذ ملل ىخا دازلا اذا ىفتك اف حارقلا ءاملا ح حببطصأو

 طلاب كلايع نه يريغ و ملعت دق نطللا 0 درا

 مغر ىلع ةايح نم ريخ تومالف * ٠ ذو غري اح نأ لع #
 ةاور: اع ا هلدلا نك ثرخا, .نيدخا نع تايزلا دمع ننوه نع اى (نريحاو)

 ةنانك وزب لب هريغ ( لاقو ١ شار يلا اخا ةم نب ةءىع مهن ترسا ورم 3 لاقوأ نءدامالا |

 مهاداسنم ديس لزتف شارخ هنبا هعمو مهلا شار> ونا ىشم مرا رهشالا تلخد املف هترسا

 هيخأ ريذ- هريخاو هل بستنا هب مرت املف هارق نسحاو هلزناف هفاضتسا هنكلو هسفن هفرعي ملو

 ريسالا يف مهلاسف لجرلا كلذ عم موقلا ىلع ادغو كلذب هدعوف 00 ل
 امي اوضر يتح مهمواس كزي مف 0 ه اما اولاقف هينوءيبف مهل لاقف اولمف اقول نإ

 شا 0 و كا قاطأو ةن 7 ا رة مهلا شا 0 عق دق م 5 هلذب |

 ذا هند يف مول تاذ شار ع هنأ ذذ>او هايآ م ا يت> موقلا ىلا هبا داعو 000

 لاَقف أمم هةمعدم ا ينءطلو اب / 4« رو 012 ند ةانث 0-0 يف ءاح ةولرع ل | لاق 2 هإ دنع هءاح ظ

 كاحأ نا هل لاق 1 املف هعد لاَمُذ اه<ذف ىرخذا 101 لاَعَذ داع مايأ دع ناك ملف غرر هل ظ

 وباي ثوف هتحلاعف م طاح . كلب ةقا ىو | انعاح 6 دا املف ةموق ن نه برش عم عمتب | 7 1 ف رد 5 نك ةقان دك غل ع يمه ملف 99 ه 3 يعم 2

 ههحو مطنف هب هيلا 0 تثوق ن مارذ وبأ اهدرطف اه 1 :لةقانلا كك هدي> وق هم كلا شارد

 هللا رمعل ع هل اواقوهموق ا دع ند ناك الف شارذ وا فرصناو أاهرةعف ةقاثلأ ذخاو

 لاق هيلارذتعي ةورع ءاخ تا هب تلق هلاع كادفو كايف هبا نهر كا دقال كم تناك ةافاكملا

 شارذ وبا

 روتفلا خرم ترواح اذا امون و سعأب ينا كلعأ 3#

 ريبكلا نمل بينت فيو * ينبع ت.طلويترافح تذخا
 رو رأا يدب م داهشالاىدل # ىف كيلع تريص دق موو

 ريصبلا لجرلا اتاتم تلاحو * اقور موقلا سك ناكام اذا

 روزا لعوم كوعطأ امو 3 رك تا هتمع اع د

 ناكىنارعالانباو ورمع وباو ةديبع وباو يممصالا لاقو مهاواىدلوركب يأ ينركب هلوق ىنعم لاق

 ريهزو ور<و دوسألا وباو دوسالاو حالاو ةورعو بدنح وباو شارخ وبأ ةرشع ةرم ون

 ىلعناك هبأق لص تك دوسالل| أماق د نور اعارس ةأهد ءارعش أعيمج وناكو نا.فسو دانحو

 بائرو ناي يإ نم لهؤملا نب ةرمضضان ُق باك 7 لنا هيلع تدروف تاس مالع وشو آد ند 2

 مهدشا ناكو هِلَمََف تسلا هب رس بائر بضخغف لوألا 5 نعم ةقان عرمض تاو يم رذ ريك خي ع

 5 هيلا ده لاحر تءمتحاف كاف ديد ًايضغ بضغف هخأ ربح فرمعف تداح وأ

 ةرم يف هب هؤاخ لقعلا اوما من لاق د هب اولازب ماك ناو كدا لقع دخ اولاقو



 «ءادر# .نلملسل اد 50

 اوعدصتب نأ رادلا لعأ لاق
 للاشلا هتلفشبا الهلا نك ©

 لحال ايعذوالا اهتممذخ دقو *

 لهاوتلا عايضلا عزجلاب كبال # قثومريغ هتيقال ول مسقأف *#

 لغاش روطلل زكا نرد نكلو © كب نردلا ارساء ند

 لسالسلا كافرا تطاحا نكلو + ثللا» ماا راثلا نص ف
 *«  لكاقي نسل لبكلاك يتفلا داعو

« 

 لذاتوذلا تا داق قا
 «: لواحيلام اع قات دا ه2 انلابلو ال 5 ا و 2#

 لي لق دن ال نهدلا قما# لئاقاا ا ةلل يسع لك ىف ٠

 * + ليش: اول ةاليور نذر رك »ف | ءاهد تاسلا نأ ىدشلا يك

 ليلعل أولت يَ نمد[ ىداوت وك رضو مما أم حرباف تن

 رمشع ةعضا يف يدر لا بروص وهو مع هوخأو شارد 1 لقا هصاخ هريذ ْق ور# ا ) لاقو ) ا

 موظف مهدع ن 4 تر موق الا معز مةلم ن 0-5 ةعمللاب مه انف ديصلانوبلطي درو يب نم الحر ا

 1 رمل يإ 0 تاليح يف! ند ماوأ نزاوه ن 00 كهرش ض ا هسود يق ند اموق نويدر هلآ |

 يا ند موق مه اذاو أعم م مر ماو مهوطلاخ يح مق اوءمطو موب ءاطن مهلا نو ءادهلا أدم

 : 8 مهدقتتساف ن م ار>ونأ موف سعو اتقن مهن يدر هلاك ص اههرسأ بوءشانبأ موف 0 ثيل ا

 | نب صاع ب عحش ين اع بوعش يفب نا ىلع نك كلذ ف شارذ وأ لاَقق مهقلطأو هباحصأ ن

 أهم 0 ا

 تن أنجح وأ هود مهانل>و أمف تا ال ةودع انودع :

 نورا "اوت: نأ سفنلا ءافش * انافو مه نيرئاثلا يرغنف

 نول فايا يف! يدع ند 0

+ 

 #2 امسح 5 مها ةادغ د 6 يحشلا هريس لئاسو

 شارد ا ةقألاق ىعمصالا 0 1 قئايرلا 00 لاق 6 ار ا دلعي نب 0 ) تي (

 اخلق تراوشو تحذف ةاشب هل ترماف ةشيرش ةلز> ليذه نم 5 نيهان ع 1 دازلا نم يلذهلا

 مسا هللاو ماعطلا ةئارل رق ل اكل لاقو هل 1 ىلع هدرب برضضف رفرف ماعطلا حجر هن :ءطا دحو

 ِ 9 7 يع 22522-75727273 7 2 7

« 

 عت تا . /

 ْ 4ك .اف هديرأ لاق اذام هب عنصل تلاق م وأ ربص ن“ ' يد كدتع له لاق مث ًائيش هنم

 6 تن ار له اذهان لا أو ىنأف 5 ملا هدا هك ش هريعل كا قو 27 * هحعمتقاف ىلإ هنمأ

 كلوش ًاثنأو يدم م < هللاو ال لاق اع اس تاك ا

 1 ميال": كلا زل اتت تت م تفسمتو عمت يسم حالا ضال طش تقمص اقوا ههسع تدل 2: هدوم جروس كم حج مم 3105ه 51 مشات تلاه جرس هس م2 ة عمم مع سس 33ج

 (نورشلا وت يداطا ا يدل 2



 بحاض ناكو يحا اسلا ةبد ىلع ىلذ ها شا رح 3 ل لاق ور#+ ينأ نع تاي نا نع هاور

 + هيلع ءدللا يح هللا كا هثعا ا ديلولا نب دلاخ اهمده يفأا يهوءامدم ناكو نافطغ ىفييلا ىرزعلا

 يأ رو هتفاض رد شا َرَ ا 5 اع ب كلا لاق 0 هد لتقو اهرسكو اممدهف املا 3

 هةح دك ُْش رد وأ ك قف تلا | 3 نيلعت هاطعاف اتقلَح ادق نيلعأ هل>ر ْ

 لياخلا 3 هنأ 1 د تا 0 دعل ا

 : كو كلا لاقهعضاوم ٍٍق هبادنعأ 5 1 9 لك اهرايخاو ليده انشا و هأورام ت1

: 

 ليج اءءاصو ناريثاا نم »* تاثنو يواص نه نيكل مف

 21 في كا لا
 ليجرلابرالاؤذ.ملايضقيو #* .اوهل ءرملا حوري امهات 3

 ْ للاب ةيماش مهلاحر #* يحزن فايضالا سرعم م

 : 01( رخل اهغرييترفلانم # تالاكع مهعوج لتاقي

 و وبأ لاقو 0 ين ليم اها لاقي الو ةلاهالا ليما و

 1 ل ناعم تاكو نافاعع, ئ نع مد ممديلولا نب دلاخ مس هب هيلع هللا ىلد هللأ كوشا ثعن الو

 هسرت ىك ديلا شارد 0 ل تان كيسا

 فطيملو مءايجملو بورشلا طمو # هرآ مل مويلا ذه ةيدلام

 فاطولا يني يزمش نم قيواورلاامف * ةعرتع مهاداغإ رك نك ول 7

 نافل نول د11 ب نم, موق تاطباا و

 فقالا لمملا ض وع ءاتشلانيح « هتنفحردقلا مظع دامرلا يناك

 5 وهو طئاستف 0 برضإ يذلا فقالاو شاطع هلبايذلا لهملا

 072 بر ءالا الا < هي نياال لح لح يبمأ
 لاح مو ق1 موهياع هللا ىلد 00 ع امينا ور يفور وب أو ىمصالالاقو

 زا ار ردعم نإ لح هر يع ردا نيدو رع ّي وذل و ريهز مهي ناكو يراسا

 4قنع برع ةيلهاجلا ُّى هنحإ اهب 00 يرسل ف : قف كوت ع وهو حا نإ ةفادح ن» بهو

 همر شارد وأ لاف

 لمارالا هيلا يواتردحف يدب #7 روعم كا ليم يبلاخا عجف 2

 0204 21 2 ناو ماق اذآ < ردح سل: ف لا داك قا وط

3 

2# 

 كاع نيسردلا ىلا 000-5 اع اذا ترا يوان هلا ىلا

3# 

 هنهد ا هب اذا 0 2 2 م 7 راق 2 0 تاذب محشلا ل ليقو

 : هأ 0 ]نم مف لمحو



 : لافارضإرص نولو#, 0 6 ” كااق اذام كد 7 “ لاق اذخا| ماكل داء اي نولوش مهعمس نأق |

 ايوه تلفا دقق 0 6 0 اذ لاو 0 0 مهعحس تااق دام تعدس مث |

 وبا لاقو اهرئا نح غافاو كبح ة وه اذاو كل. هل ان سارح وبا لاف صا كا حاص مث بيرق

 كلذ يف شارخا

 (0١) م هودحولا تو تقف #* عر مل داي وذ اب اولاقو ينوذر

 مد مم وما نم كعو هع صد #2 اك دلو ائيش تررافف

 مزال مدلمو فرشحلاو قدسااو درا هلكمو بايثلا ن“ قالا سرردلاو تيل ترراغ

 و لفر سك أ امو بقا # ةناع جاع 1 ءادبر أم هللا وف

 مأوت ب رهلا نم مخاالوا يناك »# م تف ع ذا ىف“ عصرا

 5 ةينالا فلدخ اكو * انعاست فاو نيح ىند دو>او

 * .يتحو قيلذلا تسلا لئاوأ

 1 ءاريحا هؤرعل موقلا ند ني كباذ وهو 0 الحد 0

2# 

+« 

 مبا ىو اهءباطخ يف ريخم * قاياح تظاقدشلا كارد الولف

 هيشثعىراصتزواحدكو تاقف

 ١ مدي, كلذ دنع شارذ داكو * ةفيلخ ياكم يىخر 7 طخستف

 | الاق ة 4 .سداقلاب عماجلا ددعسا لا ت طخ يد اا نيش نا د# ويعاز .1ا د نب مشاه (ينربخا)

 ٍ 5 ل 6 ادد لاق لب دِه نم لدحر ينأدح لاو يهءصالا كك يئايرلا |[ لك ا

 ٍ د 00 دوال لاقف ةيلحلا نف اهلك ناك ناحل ما ةريغملا نب ديلوالو

 1 ن - نأ ىلذبلا كتاف اذا صالا لاق هنت افا غمس 1م انعو اس رف كلاي ا | لذ
 ١ نك! ىلع نسارد ين رايخا عوج ل هل ذا ا ينريخأو هيف ريح اأو اممار وأ ايعاس وا ًارعاخ

 ا هرك ذفم هرايخا و مراسي هو 5 ذأ اع 0-0 ا دعس يف يبا 7 نَع ا ناماس ا

 1( بدمح تا ريغ تأ نو نع فار الار ع تالي نب دمخ نع دعس ونا |

 ١ دوو يعمصالا نع ارا نيك لاق ىديزيلا ا 2 نإ لع 4ع 0 3 ع

 هتك اذإ اح رلا توفر ح.يصفلا حرش يف ىقوزرملاو رذافلا ىف ةءاس نب لضفملا لاق )١(

 صاشلا لاق هتقفاؤ اذإ .انؤلف تفار لاهو تلا اذه د13

 امال 5 5 ينيفارب »2# 0 اا الو نب

 جا ردطلاق انور ءازا فقد تحاسأانإ ترداظاف
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 1 دحام تع دق 1 د 5 ادر 04 نهد مو

 هيل فرج ةناقاز ند ىلع ولا 0 3 فردفخ زر نال ءانءلاو ىلذهلا شارد ينال ر هشلا

 ادا يفو م نا هل ق0 0 هنأ ياشطا م 0 0 نأ ىكملا 00 نكلذ و

 0 4 1 ل

 7 ةظااو 20 سشارخ يبأ ركذ 2

1. 

 نب ليده نب دعس 2 ةبواعم 6 0ر7 ترق 5 و دو يب 1 2 نإ دل وح 1 7 ونا ا

 1 مرض ءادحصفلا نس هر ملا ليده ءارعش نه ل صاش رآ 0 نب ردم نب سايلا نب ةكردم

 ىخضرباطخلانب 0 4ةالل> يف تا هلل ىلا و اا رابعا كا

 نب سدح ينريخا مهمور>وهموق تاراغ 8 ليخلاق. همسساإق ودعلا ني ناكو تاق يبفا 1ع هنع هللا

 ا در لسعس نيام نودع | دا لافي نب هللا لل عانت ليوح ا | ولاق ىلع نإ رد او معو ِى امل أ رمصل

 جرخ لاقم ا ه يمجشالا ةكرب وبا يف ك> لاق فوعالا 00 0 اب رواد

 06 را نإ كفو قاع 0 ديرب ليده ضرا ند يىلذها شارخ ونا

 ردصن ق>دحال يني رك دنناو كاباف تا سس 8 ن:ولط طل كيذا يغب نأ و تانرلا كفأ نم كناو ة هحأ آما

 | ها نكودفار 900 92 4للر لا فرع اناو دكم لعأل كرك! نأ مننا ةابم تاق اهم
 4 رفراطعي لات اجف نهحناوح ن م ءاسنلا هيريثتام ضع .بوأ ا لطف ير هلل فوبدلا ىلا تجيرخو

 8 0-0-2 نالماو ةكلاجوو نتا دكا هجاسلا الاكل لي.دلا ينب نم نايتق

 .الق معا يأ 3 00 الس نالإر ةلابل ايحاو اندفاع ءاع افقوف © لاق) هياعانلدتسفاوعم

 . ةيعملانومتار نحو دحالهارك 0 1 ا ناف اما نا تلاق لذه نم كلهأ نمنالحر

 هو هلاك را درسا سواك نإغ هلام مط يلوم ايدو ممنايتق نم ةعامح ا وءمحف ناللدرلا جركل

 | ينتركذ ناةيعكلاب روينتلتق اطلاق س.كلا نيع ىف هوقال دق مهار املف هقيرط ىلع ةيةعيفاونمك
 ظ 001 كلو دع ند هاف كاولط لاق ليده نم. نيفلالا دكحال كترك ذاامهللاو تلاقف
 | اوضرعي نل مهنافمملعتزجاذاف تأ يبهذاف مههوق نم ةعامح ىلع اعمحو ىل اسلج دقو ليدلا يف

 / دوعق ىلع ىو (لاقإل ءاجنئاءاجنلاو اصملا هيلع ىبضو كريمب يفك راف ممتوفأف شحوتسا الثا كل
 هناك البلق فقوف ءاسك ىلع هقبرط ىلع ارغ اوعضوو اومثات دقو مهم اند املف خرلا قباسي ليقع

 0 ىعاصملاتعضوو مهنم رقت الثل ا اوضرعي فش اند تراعو انش حلم
 | ستو ا رخوباهقيسف ي ظةيقعلا يلع اهف كلب تل ةحملا ىلع هحازف لق ودع بنثوو هيلا

 امر ايم 1 0 1 ابرض اوقف 0 تافف (لاق)ل ًاذتعأ ًاذخأ دلخم اي موقلا

 5 ءلا ىلا ماقف لتق دق ش ان اا نأ الأ تداف ىلا ىلا ل أ 0 لام و يارا قيسف

 هدام راف لاق ةقعلا يف ةعا ذآ دل اوسع ليدلا يعن تلاقف هّتصق تناكام كحنو لاقو



 لودلتلا كاللاسو ىنفلاشل د” 0 و يله 000 5 اذا

 لياعلا كاكا ا لع #2 0

 : هراضداب ا كلا روس ُْق ينغف مدل ْن ع 2-0 أوناك مهما ىحن 0 سايعلا ىنادحو لاق

 ْ ىلا ع انك لاقو هيلع لدق ةثع ةلاحو 0 0-1 ناك مالغ ىلا ه> وذ دحوب م بالطو

 || ناحاغلل فلام هناكدو يعاقفلا نالف دنع سلجمو 1 وهو نالف مامح يلا يغم دقو رحسلا

 || وهو كيلع انلد اذهلاقو مالغلا مصتعملا نب ىلع جرا نيله ملف محاف هنآ تق يس
 ترضحاوح ورغد س1 ىاادح مق 5000 ١ ما مالفلا هل لاقف هقشمت كنا متزي
 لاقودلا> هيلع ل قاف هنع تلاسو

 كذ اف كاوهأ تنك نا باق الإ مسا كرانأي

 تطاوق وكلا لول ا م
 بتع ند يلف لع لوف # داك رم ع كت نأ

 بسح يف كالمف يف كنأ * 5 يب ا ند

 هنأ رودللا يبأ نبا يف ن'د_> لاق ا ندد نيسدح هل لا رعشنلا ىلع نس :ساف لمر هيف ةظح

 يار املق تاك ادالوأ نم مالغمملع لخد هنأو بتاكل موال ن محرلا دنع دنع ادلاخ دهش

 مكبلا تاخدام انه هلآ تلك ناو لاقف منها نأ ن 0 مل هل تاقف هنع نقع اذ

 ٍ 0 ااط ىلع يفيعأ الإ كلا ىل :لاقف 0 م نم الو لاقام نيحدقلا نيذه فرح اذا ىلاريام

 لاقو يقفل ليقاف كنيعأ هللاو
 هو وص

 بط يبأ 200 يبلذ ناكف تأسأ

 بش ملو 0 تا انا 5و و انأف

 || هش رسو هسفن تباطق هثداحو هلكو هيلع لبقا وح هل هفطعتسنو هيرادن ىفلا كلذ عم اناز اف

 لمر فيفَخ ذاذراو يطسولا ىر<يف ةبايسلاب لهر فيف> سيعلا ىال نيتيلا نيذه ىف هموي

 قو كر عواامو اللاتبات مصتعملا نب ىلع نا يسوطلا اص نب هللا دبع ينئدحو قاطع“

 لاَقذ اهس هللا اهب تن ةفلغم هض 0 ةحاش هتظح ءافصو نه ةفرص و هللا 2 رع

 ايهامول الذل نم ىلا بلا 00 ل
 20 دخ نه تفطق 057 ةيلاغ ؟تاع ةرع ىف ءاك

 | ميدشي هو ركملا ءوسلان ميجور# ةساغ دنع نم ةنيق اهب تءاح

 ( د ن٠ تعرسال اذا © ام.عقنب ينتدانو اتم تك

 1 نيسمحو باس تدع هل 1 5 ىنغو تاسالا مصتمملا ن لع ندحتساف

 تس وم
 ضرالا ىلع تدي>ام ىس وق تناك #*# هسمزر الدق ل ال هللاوذ
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 ظنم نم نسح| # تراغأ نيع را

 هريصخم يف ةممكالاو ةمعللاو روللا

 هدد | ىلإ مصو دحنلا نالالا لاس

 ط لاقفدر ,اان دلاخاب حد مصل ةيراح 3 ءاع تل تاق ىنعع وه قرف لاهو أ

 لسد ارضك ند انور + 0 ةنقنماي يرص

 31 ل ط_سولاو ريكلاو ريغصلا 1 اللا يشن لاق انه سد ىنعم يد يأ ميول انأأي هل تاقفا

 مهم تار+و مهر ضو كلاح اها لاق 8 عع ةيرالا كتالك لود يصل نايدصلا لاو 0 5 :

 لاقف الثمتم دلاخ ىلع لقاف انع اهعم اوباغ تح

 ماع يال انك كف َّت اطو 0 املف كلذ يوب يدنع هتستحاقف ْ

 هؤادعا هب هلعش نسل أم هاه نولعش مل هبامحا #١

 ه وامس ىاتاقمو حايصلا يح هضرا يدخ تاريعلا م رطم

 هؤام 4. 1 3 3 ا نصفغلاو ههدححو 8-5 رديلانا اير

 هلابك وهؤاهب نياف تكسا

# 

3# 

 هؤادف نيملاعلا يفام تبذكو # هؤاقوو دم ءادف يشف

+ 

 هؤايضو هؤايحو هلاحو #*

 0089[ 1 ا عاف هاوس نم:يف . * الطاب :ةجتالملاب ءامشأ رس ال ٍ نب

 لاقف هسفن دلاخ ينعي مثيلا وبأ هضراع دقو لاق مل ْ

 5 هي ءامسلا 7 ابا

 2 كحنال نممو * داعب اذ ك..ح نم ل

 ولعلا ن 0

 ودع يدس همامز تيار # سيح نم كلةرسح كيس>و

 ةحلط ىنأ نبا ( لاقو ) مامت ىلال ىورت ًاضيأ تايبالا هذهو دلاخ نع يمج 0 1( اذكعب)
 لاق كّشيدص نع تولس منيبلا انأ اي هل تاقف مهدشني ةعامج هلوحو دلاخم تررم لاق يلالطأ ينثدح

 لاقو يلإ هسأر عفر مث ةعاس تكسف هتدع امو ليلع هناف ت مارد ْ

 افا نا ىلا هلا دهشأ * الكو توا لأ 02 ظ

 الذو 0 يدر اد اهتدادزااذا نماب يرق ن1

: 1 037151517027777 5 
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 ىع هفلبأو ظفحا لاق م 1

 للعلا آلا نم ئرتكيو © ليلعاي كمسحمأل ىمحم أ

 لوم هيداعل ىنام ىلع # ىلإ يلا ماقسلا كاذعت

 ا رك هن نودعت ص) ةداد- كَ دصلاو | مه بتاكل 1 كلاخ 3 0 لاق هللأ 0 0 ( ينثدح ) :؛

 2 نا ا ا نال 2ظ2ظ190511-1091]11]2/ 01-6

0_0 



 ب

 كوحللا كاتو ىدلاخ ل ايي رد
 ا ليلعلا كتلعا ىلا ىلع *# ىعواضتمضام قيقشتسلا

 ا راض ساق دلالع رشا ينذف مصتعمل ْن ىلع دنع اوناك منا ىحم نب سايعلا ىنتثدحو لاق

 ْ يلا برشن انك لاقو هيلع لدف هنع هلا رع هقشعتب ناك مالغ ل دحوب إف بلطو

 || ناحاغلل فلام هناكدو يعاق_فلا نالق“ دنع سلحمو 2 وهو نالف ماع يلا يذم دقو ردا

 وهوكيلع انلد اذهلاقو مالغلا مصتمملا نب ىلع 0 اح ام 8 0 هيلا ثعف نيئغملاو درملا

 ترصد ورز ذا هناالا يزاد ف 2ك ما مالفلا هل لاقف هقشمت كنا زي
 لاقودلا> هيلع ل قاف هنع تلاسو

 باذ اف كاوهأ تنك نا * باق الب مسجلا كرات
 بحلاوقوشلا لوطب كذم * ين درا 0 أد رفماب

 1 بتع نه يلف ىلع لوف ب هاك رطلا ي رع كت نأ

 بسح يف كالمف يف كنأ * 5 يف اللا كت

 || هنا رودملا يبأ نبا ينثدح لاق ا رانيد نيسد هل 1 رعشلا ىلع نسحتساف لمر هيف ةظحمل

 يار املف تاتكلا ادالوأ نم مالغمماع لخد هنأو بتاكلا هولا ْن محرلا دع دنع ادلاخ دهش

 ملا تاخدام انه هنأ تملع ول هللاو لاقف منيطا نأ ن 3 5 "م هل تاقف هنع ض ىعأ ادلا>

 .: 0 يملاط ىلع يفي كحل ذل كلا ل لاَ َ ه نم :,م الو لاقام نيحدقلا نيذه ترش اذا ىلايام

 لاقو يتفلا ليقاف كنيعأ هللاو
 فف

 تس ومح
 ل ينأ ين د لد 1 ناكف تأسأ يفرد

 8 0 تف نادر بولا
 || هيه ريسو هسفن تباطق هتداحو هلكو هيلع ليقا تح هل هفطعتسنو هيراد ىفلا كلذ عم الرا

 لمر فيفخ ذاذراو يطسولا ىرجييف ةبايسلاب لهر فيف> سيعلا ىبال نيتببلا نيذه ىف هموي

 دقو برعشي وهو ًاموب ادلاخ اعد مصتعملا نب ىلع نا يسوطلا ملاص نب هللا ديع ينثدحو قاط“
 لاَقف اهس هيلا اهب تثء ةفلغم ةض را ةحاش هتيظح ءافصو نم ةفيصو هللا ت>رخا

 ايف امو ايندلا نم ىلا يهشأ * اهف نم ردلاب تجرخ ةحافت
 اهدهم دخ د تفطق اء ةيلاغل تاع ةاردع 2 ءاضيب

 1000 ءوسلا ن ميحور# ةيناغ دنع نم ةئيق اهب تءاح

 الاد رم تع ١ 0 يدار بو سك

 ا نيسقحو باس تع 4 00 2و تانيا مصتمملا ن نع ندجتساف

 ات ص
 ضرالاىلعتييحامىسوق ناجم * هتيزر اليتق ىسنا ال هللاوف



 كلا

 هرظنم نفذ ندا 20 تت راظأ نحيع 0

 هري ع قف 110

 5 ا لل فصو اتساع | قالا لافتا

 لاو ةمعتلاو رولا

 هروح ىلا 2 دكت ا

 اط لاقفدر ماب دلاخاب ح مصأ ةيراح هم اع تل 0 ينع ل قرث لاَمؤ ا'

 سد ام هابو »+ ىكلا ةنقنما 4

 001 لو طاولاو ركلاو ريغتملا ربآألا را لات انوه لسد _ىعما “يش يأ مثيلا ابأاب هل ت
 مهم تارهعو مهر ضو كلا اها لاق 5 لَدع ةبرأ الأ ك كتالك لود صا نا.دصلا 10 0 ف

 لاَقف الثمتم دلاخ ىلع لقأف اثع اهعم اوباغ يح

 ماع ينال اندشنا هس تباطو برش املف كلذ يوب يدنع هتستحاف ||

 هؤادعا هب هلش ل ام # هاش نولعش مل هبانحا

 5 وا ىاتاقمو حايصلا يح *# هضرا يد تاريعلا م رطم

 د

 د

 هادف نيملاعلا يفام 0 هذاقوو لل_2 ءاذق يش

 هؤام هف كح ملا نيح نصفلاو ههدو 5 ردللانأ تمعزأ

 هؤا.صضو هؤايحو هلاحو * هلاك ومهؤاه نأف 5

 : اع انهتاف_ هاوس نم:يىف * الطاب ةحالملا ا د إ

 : لاقف هسفن دلا> ينعي منيبلا وبأ هضراع دقو لاق من ا

 ولعلا ن ها ردك دوق 1 7# 8 0 ءاهسلا 0 انأ

 » ولد اذ كحال نو د داعل د ك.د.ح ند كتيار

 ودع يدس همامز تا د تدءح نم كلت رسح كيس>و

 ةحاط نا نإ لاو ا ىبال ىورت اك تاحالا ةدهو كلا 000 1( اذكه)

 لاق كشدص نع 0 تولس مالا نأ ا 3 قلق مه دشن هعامج هلودو 1 30000 ؟لي ا

 0 ا ترانا

 الذو 0 هندز د + ايتدامزلاذا هايير 0 :

 ىنع هفابأو ظفحا لاق ملا

 ليلقلا ملالا نم ىنيفكيو * ليلعاي كمسجبال ىمج :

 لومح هيداعل ىبام ىلع # ىإ يلا ماقسلا كاذعت

 141 سس ا هب نلودعيصا ةدادل نإ .دصلاو | مه بناكلا كلا ان نع لاق هللأ جحر 0 0 :

 ا. ير ا ا هس حس هع مع هس هسمعام بسس جسم مس دك



 1 وهو 0 ةيسناق هل َّك لعو ةفرظن ةنطيم هياع لحرب | اذا ةئينط رام اا اثق نينسلا ضع

 1 مهدرطالزأ مم ةيصقلاب مهماع لح ءود ا ااق راد نودحيصي هفاخ نايصلاو ةيصق كارا 1

 1 يدشن افهدش 1 3 55 هل تيرتشاو 0 كانه ااتس هتا>داو أوقرش يح هنعاأل ٠

 كرا كر زاسأ يكف ل0 يل راق اق ناح انف

 كلسم هنم باقلا ىف رطخي « هيسحم ءاماك مسج: بيطر

 يدش نيل 6# لالا ادد وع اهم نع» هع.
 43 صيحقلا الو هلا ند صيىقلا 0 يرد 2 داك

 | اذ هلا بتاكلا لضفلا 18 ءةدحاط يبأ نس نيسحلا ن ىلع 0 فرد الو ال لاقف هيدزيساف

 1 ف 30 را لاق جرذ 06 0 0 اف هياع علخو هدنع ماقأف موي تاذ اًةلاك

 1 4 0 06 4 ءلا يغض ر اك ط 49 دحوو هييع ع 4 ع ناك مالغ ىلا ءاح لق وه اذا هريذ

 1 0 هأعدو ريناد 0 ائهحو ىدلا مالغلا 1 كلا زاح 4 0 انك داعو هشاعو هلقو بايثلا كلت

 |! هار املف ائيلع هخرذاف لوسرلا اًنزمفف محمجو ةمتكف ءزبح نع ًادلاخ انلأسو هانيفحاو الا
 [ ناال كريخ فرعن نا اندرا امناو تيكو تيك ةصقلا نم ناف عرتال هل اناقف شهدو ىبب دلاخ

 ش هش هسفنل دقنا مْ

 4ع قس 4هسدع صاخو »2# هك 9 تلج

 هيثم ا َن

 ه«بئذو 5420 2 هر ل1 د

 هيد 0 ١و هس ص -_- كَ جه 5 نع راكع

 هنت تلا سوت و دقو تااككل 0 لالا إب دح قررا نيك لإ اا نب عر ل

 ناو هن هيا دوري شطوقي دو اننا نا ناهز ا غو

 0 هدو 2 حابو

 نع وي

 ديزيو مرسي و و ماع م درام || دلاخاب نط ردا مالغأب هب نك وحيصل نا ..صلاو ةفاصرلا ف

 را م "لاف و ١ رشا 2 9 هل ت تلف كل ” (ك لاق م .طا ايأاي 3 ل 4 تل لاق م5

 ١ | ىلعو 4 ديسأ و سان || هاف مداد لاق روشلا ند يذعل 3 هل تا هلذاتخا ص هبا ود> ند تدحسمف

 ْ يىلوق كلذ

 باذعو: ةطحشو تع نيد * ياطتلا ليلع فش دك ف

 م  باذع نم ددحمعونو ىف * 6 حر ىد 0

 ينام كب ال تّئْش فيك ينفشاف * يمسح تمقسا نوفا م 2

 ادع 0 راف ويشتللا ند نكاد ص نا

 ]| ( ينئدح ) كمظنو يل كمالك اذهو انونحم هللا كلجام تلقف كده تنزج رفمجابأاي لاق مث
 || هياعتضيقف ةربقملا يف ادلاخ تيقلف يناريح ضع ةزانح ترضح لاق برطلا وبا سالطلا نب دمحم

 ِء 5 5 5 0 .٠

 ا تدخراف كدشتا 5 لخ لاَ هّءحوأ هزوص هاب ىلع كلل 0 يد برو بنهدو قندشلا تاقو

 قندشن اف مدن هع ذل
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 دنكلاو تارفزلان م وا « ام هيلع هتايلح تعزد

 دل وال ميلا يدعاو هلم اهكلهأف راو فر

 نكت و 5

 دي ند نقبا يدلا لدم 2 هتيط دعا هم نكرتو

 نكاس هكع © تا مايالا هبت رذظ

 ٠) لاقوتققوتق تفاصو تبروغ تلاس ذملاق ءاجولا لوق ىف تلذد كذم منا اأإي هل تلقف لاق :
 ' ناكو هللا دبع هل لاقي ًامالغ يوهف ديفي ام لك مهلع قفتي درملا نام أذل ًامرغم دلاخ ناك يثاب 7 0
 دلاخ هيف لاَقَف هاو قااقلا# 1

 ديو ةنحو هلله # درو هانخ نأ ببضق

 دج و( نساعو .ءارعي تام” الا هلا درا + نتا :

 اودي نيح وهزاا هماع * يت> سوفنلا عوط كلم

 الع نار قل نبل د# يح ةقادسلا سلو
 م م اناسأ هيف لاقف كلذ ماع 5 غلبق ٍْ

 هل را ورع لي رتل لك الع كلذ ١
 , اذه نا معزي نم شانلا نمو لاق سوسو يتح درالاب دلاخاي هب نوصي اولازي يلف نايبصلا اهملمف |
 ١ هفلاقف ةصقلا هذه ىف ١ ام ابا امم دق كالذك صالا نيدلو: ماع اع يبا ريغ ل>ر نيبو هيب ناك ىنسلا |

 بذكلاو قدصلانيب لوةلاىفءرملاو * 3 حصان يلا ذرال رشمات :

 برا نم ىدعا هءام>و ناف * ل 5 اي ندكنت ال

 0 نم ا

 1 لاف تتاككلا دلاخ ىثدحع لاق قدا نن ندنحلا ين لاق ىلودلا ى 0 م علا

 هلأ ت تحذف احا ضعس الصتم تن :كو ينفرعا ل ناك دقو ينااط 0 ل مهار 1 عبولا ١

 8-5 ادا وكرتف - دنعل أولو نإ كا

 1 هق لاق يذلا رعشلا ن4 ي رعش سدل ١ نيئمؤملا ريم ا تلو كرعش 0 2 تلا 1 0 2 ّ لاو

 ]| دجناف اذه لقتال لاقف لزهاو حزما اعاو )١( مكي معلا نا م-وهيلع هللا ىلص هللا لوسر
٠. 

 ا

 ىلداو يناصت م نا ىنخلاو 7 لاا أعل رمس كك ندع

 هن ثنأف يدخل تاه 35- هلزهو تدل | ْ

 لحان ملجم مقسلاو.كيف #* فاد با قوشلا رفظ ْ

 ناب أههف لباذلا تحس 2ك ينكر 2 ىندو تا

 ]| ىف دادغب تلخد لاق يفوكلا رعاشلا ةلالس يبأ نب ةزح ( ىنثهح ) يناصوو كلذ حامتساف لاق

 هقسلاو لهجلا نم عن ًامفان امالك رعشلا نم يأ اكل رمشلا نم نا ثيرحلا ظفلو )١(

 لدملاءاضقلاو هّقفلاو ا 21 مانا أمعف عيشي يتلا لاما طظعاوملا غم ا لق اءمع ىو

 ةياهملا ن 0 هأ مكحلا يع يشغو 4 0 رعشلا ند نأ قوررو م - مكح ردصم وهو ا



00 

 موصلا وادع لكفىرَقف »#2 مولك عوجلا يفهو دعاس دو

 مون اهلمه ر و ص هج ىف كمان انلثم رات لوطا 5 ةشفام هج ف كح

 مغ هناكح صر# ىلع * هسياي لالك ناسايطو

 2 هنعو رَتف هانغ © ان ممصيف كح ند

 6-5 ف ينغلا 5 و يد هرةفاؤ هنإزر ىلع 2

 هرود نيحرقفلاو هلا « هل هلالا يضق ًاييلحا
 1 هذءسو كاللاان هوطاخ ول 7

 | ايأ تلقف ىدعنتساف يدهملا نب ميهارا ىلع تلخد لاق بئاكلا دلاخ ىنثدح لاق ةظحج ينئدح 3

 ا ةيدع أ اقءالملا يعاودلدشأ كلذلاةف وعأالو حدم 6 اال يش نودحش يفلوقأ م الغ نأ 7 1

 مه وص 00

 لك اهدجأ مف ك «# اوه يف يش > تدباع

 لذعي نم عطا ملو كلا ابعاد ا

 0 5 * ودحولال مح يذلاوال

 لجأ قاتلا نم كنه: سلا نإ كفا

 ١ 0 " مهارب ا جكيلع يف يبا و حاصو مهارب ا يف و لاق ىطدول ا قاطم لمر تاس هلآ خس ِه يف ةظحملا فى

 زن

 : قزرنلا هفدش د املع هفرح لوط نه راصف

1 

 هر د

 | ا جلا لاح هيدعتا |

 ذاعلا اكل يناكف #4 قمحر نهلذاعلا بو

 || يتفاا نيب وا انتقال انيد-نوسحو هاوس لإق نحلإ ن* كعم 8 قيشراي مهار ١. لاقو

 نكسملاو نسحلا طاباس يزن اهبتيرتشاف ارانيدنيحو ةنامالث يناطعاف احب مدل ركلا ل

 || به مهلا نب ىلع ىللاق لاق بتاكلا دلاخ ينادح لاق ةظحج (ينثدحرل اذه يعوي ىلا يناراوف ||

 1 هف لوقت يذلا كارب 3

| 

 زل

 كي 5 كنب لح ةقر 3 ند 6 ا ظ 2 ل

 تاذتاكلا ماك َت هل بتاكلا لعسان و لاقو هدلو توي 1 تن ار 00 لهاحاي ت

 3 م 00 هدعاب دق ناكو هل قيدص نع هتاأسف مول

 ديلا ا ةفاخملا # دب الا ةسغل بيرغلا نءطظ

 دغ رمل هك عون 0 2 هؤاكيو هيلا ناريح

7777 7 1 

 د2 لعان سوحدتلا ودغت # م 0 هل تارفلا حاس

 1 ديب أدب هل روثعلا دح#لا 5 هنعأ عاتباو

 ا دلي لو داوي مل ثيح ىف * ةكلوم ضراإب خيتي يتح

 (نورشتلاو ىدانلا نعال
 ااا 008000000000000



 ماكؤللا آو نم رثسب ما ا اهل لعرو ثلا, ع
 0 ريناسملا ح # وتفلاو ةرسملا دلب

 مارحلا ديلا, ضر اليف هلي كر
 ظ ( . "الا نع هب 0 # نمي هريغإ هللاف

 0 هاك يش يار نم رس ءانييف لاقي نا لق مصتعملا ىلا | امر نب لففلا ااحتسا

 | || هلك كلذ (ركذو) مثرد ل 0 اهب كربتف رعشلا نم يتعملا اذهيف كلا ل لو

 : دال و الا لافاا داب نأت لئاسولا نحاص ىموبلا 415 دو )ا ىناكلا ىف ني ليما
 هرهز نع ع.ربرلا تاكشت يف # ةردلا نع نامزلا وفص ناب ا

 ءرحش ىو هسا كوب # "انإب نم ككاروب لنا
 ه2 ند راراتملاو كنا 6 اكن مانالا دودج سىعع

 هرحشيفوه. ريف بصخلاو #* هب 1 رت لاو حتفلاو

 لوقي يذلالاق نين ةااسسأا دلّ لاقف رعشلا اذه نا مصتعملا هاش تاسبالا هذهيف ق ةراخم يف

 ٠ ارنا ناويعلا "نم ضار *  ضامغالا ةذاذل 20 7

 هل صاف 1 1 5 ىلع ديزل هتعاذ ركللاو هل وه نينمؤملا ريم م كلملا ديعنب دمحم لاقف

 كللادبع نبدمم بحاص باهولا ديعنب دمج ما ريدا ادل + غاب و مهرد فآلا ا مصتخملا

 لاق املو ىنسويلا ( لاق ) ىلذضف ةدايزأاو تالا 0 هازل تخاب اذا هللأ هنعأ رفع ىلال ليقو ظ

 مف لوقي يف َوأأ هيديصق يأر نه رس ةفص يف دلاخ

 قرات وورؤرتسلا قالت 1 قاقزو ارش فل را
 فايشمر ةلقف ردا تاسع «هنمس كلا ن كفالس نب

 قاف آلا رئاس نم هىنعدو خ * ركلاىلاار نو ب ضار

 قحسا ىنأ يدطا مامال * مظع ح سف لك تاكد

 لاوطلا 0 ءارققلا تلحادف تاناعقم ثجاص ت 1 مثيلا ابأأي لاقف لبعد هيقل ةريصق ىو
 كم حصنل ١ تفرعول دلاخ هللاقف هيلع باغتو لوقت اه بعت ناكثويو كلذ ىلع 0 1 ظ

 ىلخلا نيبو هيب عقو كا ل او :”دحو ىن-ويلالاق' يدش : يف كتءطال يريغل

 ْ الإ هل ناتف ” ندم ف فراك # تلك نع ى 1 ىرتحتلا هيف لو يذلا عاشلا

 الأ ينأ ىلعتس نكلو ءاجبلل عضوم 3 اه كانه تنل دلاخ هل' لاثف كلش 216 كول دنال

 هلوق كلذ نف هناسلبطو هبايثو هتبج وحي لع سان ات ىلا ناكو 00 كي

 قرابلا ضراعلاك ةءبح يف #* قئار قطنم يذ عاشو

 قااعلا ةقرفم ةيرهد # ةهبيعافر ءالش ءامطق

 هلوقو
 مول هرصن يف مهلع سيل # موق هل مدسقم ىعاشو



 كحال

 ددوسلاب يدرفت ءاقَثُلا ن*هو نب دوم ريغ تدق رايدلأ و

 وأ هحاح 0 كل له هل اولاقف هنود وجا هموق لمد توملأ ىلع فرش ةنراح ىتشاو (لاق)

 لوش اشناو اولعفف ىنساُؤ هنأَف يدنع ن 4 دلع ع يالوم لدحر رم | م لاو هدب ر يش

 داسد ا ريغ اه قب ١ بمكب # دلو اىلع عز مالفالوم تاكا

 يداح مهران | تومالو الا 3ع اوركب الوم وق نمحارام بمكب

 داجدمل ا لاعألا ترد ا ذا اهي مالو ماطر

 داهاور>ز نم قعاود 00 » هبت أز موق يح نم 2 5

 ىداولا ة يح س راما ينعدو بهذاف# 00 4ه.- داو تمهل ناو

6 

 سس وص

 ىلساو ينادت نا ينذلاو * يلتاقاعب رس كيربط شع

 لح ان مسح مقسلا وكيف * فندساقب قوشلارفظ

 لب اذلا سيضةلاكىناكرت *# ىنضوباثتك !نيباهف

 ا لمرلااذه نا ةهظدحح ركذو ىطسولا ير 2 ف قااعم كمر دودسدلل ا ءلاو تناكلا دلال ل

 ١ هجرت يح كود لواهناو هنع ذ>ا

 0 اناكلا دل زاخا 0

 و تل ا كلاش ارد ند هاد كان ا كَ ا دك ذيز.ن دلاخ وه

 : 0 ضع ةب راح يوع ناك موق لاقو هياع تيلع اولا لد 1

 ] 00 هشرر ط يف عمق 86 0 00 2 ياا ءاطعالا' كلملا دنع نب 5 هالو املع رده ب دادس

 : ينغل هينغمو دشن

 ا 0 00 لاعبو سوسوو 2 0 اطات 0 9 هيلع انكغم ه6د>9و ص طقس 2 ىف

 ا كلا نأ هقنر ط يتوهو هغاق ءاطعالا تاكا هلمح ىف ىلا 0 تقاوف هيدي | ماشه نب ىلعا

 | شا لوَش

 / ع

 لسع 4

 هي

 ينذ اه كاكا 15 ل # ا الأب 2 كراناب

 بتءلاو رحطا لوطن ك كا ين'در ١ نسا ادرةماب

 تدعإ ند ياف لع لبف #« هلل تا عشت نك

 200 ىف كالق ُِق كنا 2 5 3 لا كييسح
 يي

|| 

 1 هنام لي ىماشه ا لى 1ع د لاق يعاشولا ةياورنم ا يرو ط نسر (ت تأ دل هده يف دكا

 دلاخ لاقف

1 

 ا يار 2 رمش يل أ ل ةزوداملا وهو 0 ل 5 ركذف اأو 0 0 كس 5 كتف نإ ىلا

 اللا ا ا ص



 ينل

 ةيحاو هلل ةحرصتاا تءارو كف 0 دق ن ماعلا نال كتباع اعا رجس | فراك هل لافتا

 أ كتجاح' غابت نا رداق كناف اهب رهاجت الف الاو | 9 ءطا ناف كردق كنذل عضتأ ناتهركو :

 لاق ىعا 00000000 مث ةياراخا لام 30

 ا
)0 
 ا هحايسلاب دايز ىلومهلذ هراد ينب ال لاق تييح لإ نىناوي نع مالاس نإ نع ينايرلا انا ان ّْ

 هباحصاو ل. أ كروهدنع أودغتت او-ر> ولف 1 ا. فورمملا 0 اولخ دفدايز تادأ اعدو افامط

 لك لاه 1 نينلتلا لعا# يربك اا كا

 < 2 ضل علك ا ”

 ةيراح هل لاَقف

 ثرحلا نع يمس ينأدح لاق نان دا نبم اع نع 93 نع داو اانا لاق دب نم ا ينريذا)

 هيلع" سفنق راد نب هيراح هددعَو 0 نب هللا ديرع دنع 0 نكمل مح وذ لاق ىححطا |

 ه5. ب... 117 تل دربال ما

 هه دصل الو أرض هودج !كلعالو هإ دق ند 0 غاي 5 ريمالا اه | 0 5 لاو كلذ يارا

 امو همالكو فراخ نوع الاقف هدكقمالا| هلوق ن ه4 كالد غابف هم :هبال 5 لودلالا فلكم اا و 0 ا

 هلوقيف هيأر هلا حبق لوقي يذلا 1 راو راسل

 رفولا نميادبتزاحاع تدحو 3 22 1 3 حارلا تن رم ءاماذأ

 سلة رع هللا هلام تا ىلع 0 3 5 0 اللهح يد نأو 1110 11

 كسلا 0 ليلا رع كاف اذا 2 دادس اأو مح لاذ ىذا

 37 لاش ةيراحردب ب 0 ىعدمصالا نع ياي رلا اناسأ لاقيناركلا انآ الاق 0 ( ينريخأ) 2

 اهدلو 0 نوفاعشلا ءالؤهل ةفاكش 3 رمش هالعأ تحوز كاف أءاق اق وذشم هم ناو ةسرم الط

 ها لوش امقو

 ع 0 ا 5 قا كك ا ١ ةسدم تح الل ولى اح

 0 اًميدد> ىرس المو الإؤ 3 ملا ا نا ىلياخ

 ادع ناسا وكت وع < تار الف ءانتفااغ] نو

 - كد اخ ىساشيعناقودب #3 ب : ةوهش ف اعز الو

 ةديبعيلأ نع رسشن نب ا اما لاق ليلع نب نيستا هل قا ىلهملا رن نب بديح ( ف :

 زاد ءا 0 هآلوم كا ةغمو م2 مث 5 هموف س اا ند 0 ُق ادغلا ردب نب ةيراح زانت كا لاق ٍ

 دلال ىنعل رفقا طق ا 56 كا هل لاق ىلو اءاف د اخص ا ولاقو هللا أوماق موش |!

 جس سس

 يدسفنل 0 5 لعق امالك عم 0 5 يي 4 ةيراح هإ لاو 6و | كيوم ىذلا مالكا اذو ند م ]

 مهلئاماو مهراخ بهذ نيح يعوق يندوس امنا بمك اي كحيو لاق ملو لاق هتعمس امن ىلا ضغباو ْ

 تنبلا أ ذه ينع طظفحاق ا
1 

 آد ةةيوادبل ن ىلا ذي زو يور

 دنا تي ناجل ل



0050 

 ماعم انو اان دنا نادك هلا ردب نب ةيراح توورس كلو ةلاقلا ءودبو هحيت لع

 ّْ دعس هتعمس لاق تاسالا اهو هل لق كح 1 كيد ناك ناو كارمشلا ة:هاجإ

 0 درت هب ىدذلاو 1 2 ًّئ 0 9

 ق# ل ا" يار نايقلا بحو د 5 و ماهسم ى 0-5 د 4

 ىرد نكح لد كلدو 8 2 اذ ٍةلاسحأ /

 ظ قاتلا لازتلا تانغ فطار « ياحي ساو ن0 | /
 ْ ن.ةئراطناك لاق نادع ا مصاع نع هبا نع قدحسا ب داهج 0 لاق دن ها 52 لخأ

 تار اذا هق رافي الو تاريخا ه.عم بتايصن 0م ند ميد ودب
 هيف لاقو

 ٍإ

 | رطل ي يح 0 ند تيقس * كلام ب كف دالوانم ضم

 هركسن بي رقلاصخشلاىاراوحو

 5# ناقل اعت نأ ركسأ| تاق

+« 

 [ركساو يتلا نأ ىلا يىلك

 اًررتعو اكاد ذاك اهب ملاح اه 'ةلباب هده ترد هلا جلف

 #« اركفتم امحاو ائيش كسامت # # هنا مث اهده اهاسح اناف
 د

#* 

 « اريريف ماق مث ًائيش موهف * ةعيوس اريص تلق اهدعا لاقو
 ارك ذفآمرص كن« يدبر 0 يرأ ام لع ةعاس من هل تاقف

 ارعاش كلامزب ةعمر يب ريا رذص نب قراخم رذص 3 ناك ناد ن 3 لاق قحسأ لاق

 || حطصم وهواموي هيلع لذ دفردب نب ةثراخل اًيدص ناكو ةعيمج يأ لاو 0 1 لاخ وهو

 ْ 00 ا مهو نونملا اذه كنع عد هللاق كتءورمو كردق را تطقسا دق لاقو هياعف

 هدشناف هناه لاق تاقام

 قتلا فالشلا برش لع مولي © فراك دو لاي اكان 2
 قلأ: تاذ ءابهص اهكتودو * اولهحيسانلاعدر>صابا تاقف
 قاعن :ا نمد ولا كفك ىف اع ا اي عا للا

 قذر نس و 1 .ساح هنا اهو بهدي كاك جرا اط 0
 قلزتم كئاضأ روان هلمر * ايلصع يدل 0 م

 قطع لوط دعب ىعراو هيدب * ةماد ضعباهايرا لظف

 قرشا الل ومع ىلست * تلاع ردب نبارذملاكللاقو
 قاذ>تم لهاج مثا لوقل * ةوهق ب رئاكر اتريد نبات ساف

 قدصمليصاىار ١ بسحلل * همهميرشااو برشا ىلع بيعي



)»8( 
 1 01 010 0011 ا م حس سستم ةسسم كاد قلت تن كمر تل

 بايخ رمش ىلاوملا نإ" + مهبأ 0 دا ىلاوملا صع

 : اداب ا تحبو اوي :اودو اوبيرأ

 ةريغملا نع شايع يلا نع يدع نب ميلا انثدح لاق زرحم نب ينمق انثدح لاق فاحصلا ايرك ز

 بارسشلاب مهم ةيراح ناكو رك لإ ةنراخو ةامتحال ةدنعو دايزنب هللا دع 0 لاق مشنبملا نا ا

 1 هدب رع هوا ةيزيع ةطقأب ةيراسط ةرب لاو برطا ارجع ىأا ةيراحاي هللا كديع هإ لاَقف ا

 امو هللا ديبع هل لاقف رثحا لاق بيطا بارعشلا يار ابا فتحالل لاق مث هللا ديبع مستق ةيسوس ْ

 هللا دنع نيورمعو قشانألا نسحلا ند نا دع ( ىنريخا) هللا دع كحذف لاق اهءريشن |

 ملو ةديبع يلا نع هرب> يف يملا لاقو راوكب ناك ردبب نب ةنراح نا يئايرلا اثدح الاق ىكتملا |

 كاقف م ف درأ نما روكي ناك ةنراخ ناك تال ! انا ل ىدسألا هلك

 !راوإلا نم قانا ريدب ماقا # رذب كب ةيراخ نإ 27 رم

 نامالا ىل لمح نا ىلعهزيجأ انا مم لدحر هل لاو 4و > هلف تدبلا اذو زاح | نهدعم اوناك دن لاق :

 هيلع 0 * لاق كل كلذ لاق مه الا نملفقلا كك بلطتو ةرصبلا نا كالوسر نانو كيضع نم

 لحراا لاق تيلا داءشنل :

 001 1 ع تلت انا افرح ةاهادتصلا
 1 1 مر رلأا ىلا تك كارلا ان ريتم اقلب ال تلق تنك ولو كلل رت كا ةثراح هل لاقف |
 0 1 دك اهل لاقف ردن نء ةبراح ىلع يحايرلا د ريب الامدق لاق مالس نب دمحم ان | باي 1

 هيف لاقف 5 من ناسك نحال لع امزع

 ايس هك 71 هللا يرعأو عاح ا درب لضف 2 كراخأ

 ايفاسو احا تداع قارطع »2 3 َت وطمس اذ 5 كو

 اهال حبصأ كنع ادايز تيأر ها

 عا ملل ا الا هباوح عدأ مو ا « دهش دقل هللا هححق 1 ةثاراخ تعلو 0 تغلق

 نب رذاملانب مكملا ناك لاق ناثدلا نب مصاع نع هيب [نح وحسلا 0 0 الا لاك نأ

 هف لاقف هابغ ىانملا ناتلصلا نا فرعو بتوعو كلذيف هل ليقف بارشلا برش, دوراخلا

 بنعلا ءام نم ءانهصلا برعشإ * ينلاو ارط ءايشالا كرت
 كف دل مقالب يدر يضو * اه ا نذل" فاخحال #

 بسلا اذ اوعد ا هلا ةياغ * يلاو ف فارشالاب نو

 5 برعلانعب نمنيندالا كموق هكا اك سو انر > ايأ رمحا عدف :

 ىنامو لماكلالحرلا كا تردكلا الولو قدص دقلوا اعصوم حاصل كرام هللاو هللا 06 لاَتؤ ا :



 0 و
 7-١ ي .

 م .. اق

05 

 يب

 "| لع اق امو اانا حشا يادتعلا را نة 24 ينكلو هيف ةلاقلا ءوسو هحيبق ىلع 0

 دقش هعوسلاو تاسالا امو هل. لبق 8 غل 7 كلذ ناكناو"تارشلا ةهاكإ
 ظ

 فورم |ترشتادحالا درطت هى# ىذلاو م أو +ا| ىع بهذا

 قفوم رح لك اهفمال ولو * ارتهم حارلب كفنأ ام للاوذ
 ١ قيحرلاب ين» ملغ « اكان ناك نأو اهف ىعال اه

 و 0

 قرد الكسل لد كلذ هل 1 تاك 6

: 30 

 ق# ل م5 ىلا نايقلا بحو + 4 ماهتنسما ى

 قطنملالازغلا تاغ باطاو »* يب اع ودار اقرص ا

 | نبةنراط ناك لاق ناثدحانب مداع نع هيبا نع قحسا نب دامح انثدح لاق ديزم نب دمحم ىنربخا

 : هيف لاقو برع شن رق نم ميل رد

 | رطل يب ىدح ءايهصلا ند تقاس 4# كللام ب كيو دارا ضِعبأو

 َّ اذا هق راش الو ب اعقل 4م بوضصت

 0 دعس لاي يدانف اصوخعش * 0

 |كساو حسا نا لكلا ىأ طل ١ راكم لا اركسلا رح
 اعو اكان اكشم ]يانا 8 هلي يظل 0 ل

 * اركفتم امحاو ايش كسات #* #* هلا مشاهده اهاسح املف

 د

2 

 * 1 ربق م و ام من يع 1 ةعباوس اريص تاق اهدعا 1

 ا از سد ميدس ل يدأ ِ 0 ةعاس 00 دل

 م ا 00 0 و ا 2 ناكو ةعيمج يأ كاح | و 3 نا وهو

 1 ب نعاس لغو نونا اذه كنع عد هللاق كتءورمو كردق ر | تطقسإ دق 0 هساعف

 هديعناف .ةناه لاق

 قمل فالسلاب رش ىلع مولي. # :قراخت ادي لأي مل احصان ادغ
 قا: تاذ ءابهص اهكتودو * اوله سانلاعدر>صابا تاقف
 قطن كمرض ولأ مك فلات أ اي كل دال

 نار نسل سلا اس 2 ار لع ل
 قلزتم (بئاشا نرسم للسما 1

 قطعت لوط دعب ىعراو هيدي * ةمادن ضءناهايرا لظف

 قوشملا'ا ماهنسملا مومه قات < يتاا يلع ردب نيارذعلاكللاقو

 قاذ>تم لهاح مئا لوقل * ةوه8 ب داكر ان ريد نبات سالف

 قدصهليصاىار 1 بسحل * همهيرشااو برشا ىلع بيع

 قاوم ص الا نم يئىف مهص يذلا الو ردصنبارغلاانا ام
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 تا ا ىلا للا مبا ريا دلو ىلاوملا ضع

 لاق ن[
 0 م وقر وك وكلودو اوكيرأ ّْ

 هاد (ايربحإ ) بالود قيرط اوذ> او ءاودو ين رك قيرط اود ا ىلا

 ةريغملا نع شايع نا ء يدع نب ميلا ان ”دح لاق زرحم نب ىنءق انثد> لاق فاحصلا ننكر

 5 بارشااب مم ةيراح 0 ردب نب ةثراحو فذ>الا ةدنعو دايزنب هللادسع دنع انأ لاقرشتاملا نا ا

 0 هرب رع ةلحادا ةيزيع ةطقاب ةيراسط ةرإ لاو باطا تاق ا ةبراحاي هللا كديع هل لاَقف ا

 امو هللا ديبع هل لاقف را لاق بيطا بارسشلا يار ابا, فنحالا لاق مث هللا ديبع مسيتق ةيسوس
 يت>امف لوا اههرحخ ندو أهريغ ا اهودعبال اهادتسا نع تأ ر لاق + اهأ 0 0 أو تبرد ش

 هللا دنع نب ور#“ و 6 ل 0 0 رم كس دع ( ىنريحا) هللأ دع كردعذو لاق ير م

 ملو ةديبع يلا نع هربذ يف يكتعلا لاقو نارك ناكرد نتةراح نإ يئايرلا انثدح الاق ىكتملا |

 لاو .ه - رشدان ا ناك ةنراخ لآ 9ك شات 0 الو السلا هلشإ

 اراوك نمقانا ريدب ماقا » رد نب ةيراح ل 7 ,رملا

 نامالا ىل لع نا ىلعهزيجأ 0 1 لدحر هل لاف 4ج > هلف تدلا اذو زاح | نمدعم اوناك دن لاقم :

 هيلع درم * لاق كل كلذ لاق ريما نمهلفقلا ىل يلطتو ةرصنلا ىلا .كلاورشر ىناعحمو كيضغ نم أ

 لجحرلا لاقف تسءلا دشن أ

 ارادتسا .ةعرصت تلقام اذا .* افرض ءابهتصلا برسشي امقم
 نب لضفلا ةفيلخ ونا ىلا 1 ايريس انش ال تلق تن 0 كاكراشا كل ها هل لاف أ

 ندا 1 اهل لاَقق ردبنب ةن راح ىلع 0 لأ 3 ريب الام لو لاق 0 6 دلع ا 6 بايحلا 1

 ه5 لاف 0 7 م نيبو 0 1 اراك دعا | أها :

 أمس 5 0 هللا يرسعأو عاجأ د اع اقالته 0 ٍ

 [نفاشو اهات تذاع نك 2 0 تارا ع د[ كو

 اهال 0 ع ادايز تبأآر 2 أ كب رم 3 تاع
 6 كك

 عرج الل ال لإ كا ملو لعمل اع دهش دل هللا ه>-ق لاف ةءراح تغلبو ادايز تغاش ا

 نب رذنملانب مكحلا ناك لاق ناثدحلا نب مصاع نع هيبا نع قحسا نب دامح انئدح لاق ديزه نبا )
 هيف لاقف هام ىدسلا ناتاصلا نإ فرعو بتتوعو كلذيف هل ليقف تنال كراش دوراخا ْ

 بنعلا ءام نم ءانهصلا برسشإ * ينخلاو ارط ءايسشالا كرت
 نين ولا مقالب يرز ضو * | هدأ دق سا كا فاخأل ْ

 يللا 12و يناثلا ةءاع“# ىلاو يرزأ 'فارشالا يو ظ
 ا برعلان عي نمنيندالا كموق #*# د_سو بر>ابا را عدف ا

 ىنكامو لماكلا لج رلا تكل برشلا الولو قدص دقلو اعضوم حاصال.كرئام هللاو هللا هنعل لاقف ا
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 ملا توق

 .. .٠ ور 311 تا ل ا ا طا ا قل ا ةاطة



 ا 2 ل هانز 3 هللا ديبع نأ ةديمع ا ع هيب نع دا 0 يب“ َك نيسملا ) فربخأ)

 كيذا دل اه 00 ممم 0 نا ْ
2 1 

0 

1 
1 
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 اهتودب ول نم حارلا ىلع بيعي

 ام انافاهحدما وااهعدك

 ايات واوا ال مدل كاع
 ينديزب اسف 1 والا ناف ىنملف

 اهبرمش ول اقداص ىلوا هللاو

 ةقيتع اهقذو ارح تن

 ينلاف كراذع ملم م تنأ ناف
 اهحايطصا يف ينمال دقام كلبقو
0 0 5-7 0 

0 1 0 00 1 
 الدم ا 3 امر ١

 ةعاس نك عاف أ 0 4 : ًالولو

 ةحاط لوط لعل 0ك 3 ترصتقف

 ىنخا ل 5 قو

 ي ف

«* 

«* 

# 

2# 

 ربقلا يف بيغي يتح اب نذل
 رحطا كبر كارغا م احارص

 صمهدلا ردا هوه 0 يذلا 6

 يغرق ا يضاملا نا اع 1
 يرذعىلاتامو يىلذع نعت رسهتال#

#« 

 د

 د

* 

2 

#* 

 نإ

#* 

 زل

#* 

 0 كالدب و لاذ اقم اق ل د 1 نا ا

 ردن نب ةنراح ةريضش ظق حا نع تءعام

 ريا ةدوت كلك حرأ ا

 رهغ زجاعنم هللا كال ىل.لقو

 ردب نع تضعف ردب ارش يفو
 ركدلا نمزلاو ءاواللايف راند

 وبسفلا ىلع . نغلا الاثنا تفلح

 رسل ةراتسلا د صل
 هلأ ةسظط ال ا
 رجعطا نع يسفن تهنم يناكلو

 ا يفاط بحو
 ركنلاو ةياوغلا ضع! نع رصقبو

 5 ا كب 1 هل لاَ 2 هيلع لخدف م 50 5 ا 4ع تاغف روباس ع رد ت١ |

 ما 0 1 2 1 8 ||
 ردحاو 0 قئفر هر أ9 كالذ ند تعرف دقو ةحقلا

 11 اولا
 أو 0 جار أ ارق مح رف مولع بتد 2 كا الومهشأ وهو 0 مبرد فى رع موأ» 0 ثا

 تضم يت> اموحن 0

 ند رد 3 ةنراح ناكو هل هدقع

 1 0 0 0 لأ افي لاق يعازخلا 5 كب مشاه 1 ينريذا ( 0

 الأ |

 0 كدا ءاك نحب نلأق شفخالا ناماس ن. ىلع 0 ) ةاهدلا

 )ع اى ا 3 اع 35 هاف جروح 1 |
 3 ١

 1 0 هانإ !هماكحاب تّوذ

0 

 ا يي

0 

 دايز بتوعقدانز 20 ايظح ُناكو تارتغلا 0 بدصلا ردي ب ا ناك لاق يبا رعالا نا نك ىحك

 راش الو ىناكر هباكر كحالا ا يي 3 قف لشاف هللأ وف هنازاج ىلع يي ١ وم ولت أ لاَ هيف ا ىلع

 حيررلا ةواللع قف يه

 ا (ينري> ١)اريصن هبه د>و الا اهراخاو تدردلا صا نم 00 هتلاسالو ىندحعصأ الا 0 يفهنرواش

0 
5 

 ا
1 

 ا ل 1 ل 0 هيلا ةتاقكدإلا| م كا تحتداق ْطو هن وعد و ىلع ريغف

 ّ لاق ىىوصالا انثدح لاق ةيش" نب ارح اكيرح الاف را نإ هللا دع نب دقعاو زيرعلا دنع نإ دما

 رمل سا ل للاولان ه انءاج نم حاص ردب نب ةثراحىلا برا تضفاو بالود موي ناكمملا
 لاق ةقرازالا ن ما ىباي :ام 8 املف ر>اهملا ةضارف 3 0 نه انءاج نمو

 70 ةضل 1 # ل ةضار راما رب
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 ةاثكا رجا كو امقالطب اهيا ىدكف اع لارا ْ

 مودي نأ ءامغلا دوا يأ * هلا نعلات :امث'انذا الا
 0 الو اللا د ديدع راج ناكو اهحوزف يادنلا ايطخس دع تف ايقلطا املف '( لاق ١)

 ١ لاكن تش اهوجأإ
 3 ءايع تق رافام كر

 تلح يه اذا وبدي 00 املا لفاق نأ ال ا امسقم 1

 نعءاطع انأينأ لاق قباس ن 5 دانت 3 0 كارلا يمي نب دحم (يتربخأ) |

1 

 تاذثامع ىأنلا تاطا نكلو ىلا

 انامل لقعو كا #4 1 تا 0 تدب ةسرم ردد 0 ةياراح 002 لاق نادل 0 1

 ةنراح 0 تلاَقف 00 مل هالهأ كافش 00 رمل اهحوز هاج كله | هلق

 راوع ريع ام ناك سراف نم 5 ةيقاعم 3 26 2 0 تاب

 راسل نم عاد 1 هللا نم 0 # يناجاع ناكر لبق ينأ | اي

 فا 00 تا نإ هن نع و # هن ردعتسأ 0 شرءلاوذ كك راخام

 انلإ 1 لاش رات انلحن نوكيا هلك" ناكل اير 1 1

 17ش اك

5 2 : 5 6 7 : 
 أ فاكو بر 4م سد كا مم اخ اهي هيلي ي ينءفوا لوو بر ا

 *  يناصم لكل هايحم متش *# 'يرمادب نم 7 يعالإ 3

 40 ان هوت 2 ا ا "نان 0

 | || ص كما ا

 نيل ىتالاق نان 0 مداع قع 4 | 0 قدس نب دا ا لاق كو 50 1-2 ينريخا (

 1303120512 15171072 تاك 1117 كتل ا ترج ملا 02 01رل داتا لرن019013100171013:1: مل ج2 806 06 تنل1 انا طز 01011041:

 ع 7 ِّ 2

 ةداغل 6 اماه لاَقف اهءوسأف اناس 1 تا 9 و دلو هب راحاب هل 29 ولد ن ةيراح ّك دلا هسا 7 كا |

 وه 2 2 أ - ع 5
 0 6-52 0 وقس م ك.دتو #* 6 رد كب 0 | م 02 ٌْ

 لظلاو طخلا ل نء كريغل * هلخو هنع هلاف ارش ناك ناف ظ

 مل هلاكلذن م رام 5 0 9 »* عر ليو ردد نا ع ناك 0 8
 أ

 : ١ كا 1 : ا 8
 ْ ا : نع كن ا يف ات تالا اهعاسددحاو ام 0 أذ 0 أو

 1 6 انما اك هل كو 5 25 10 د نو ناكل ن0 لق و هلل أ ق' 11 1 ا 7 .4 2 6ةأ "0 -

 1 مك هول 0 5 و 7# الا اءأ رمش تل 3 ا وأذ د

 ٌْ 0 0 ىلوقب # عفاف تاقام لوقلا نا تنقباو
 2 1 | 5 | || . .٠

 مشلاب لح وعو باد الب هب اع * هحاصتسا در بيحا حيصأ برق

 الا هلم ا 0 اءكفمحز ا انأ ريخلا تح : رد تع م 9 يدعو تت اق تثق دقل 3 راح هل لاذ | ف

 | مز 00 هن راح لاق 2 د الا كلذ قربا هليأ و اولاةف <ز نبا لاقأم مط 5 دو هّوامدب |

 1 رى 23202:171717371117 07 ا 11 سك م د 17:3978172171-107 117717 227-122 27213227-21311: 772222272222 1-7 قنات ن1: ت21 7 للفت ستقع تس لد تسل 2 2227-- ركنا: ايي ا
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 : ةزاخ هر حاو نأ 1 هلمحو هماعاف سلا نإ كيه هيلا فرصناف هل لص رعد "لاق قل ن# رد نأ

 ةثراح هيؤيلاقف ل
 نارضص 0 سد نإ كيهس ينعا »* ةلفان ريخلا كيعس قرد هللا

 ناك تسال هائل َُِث 0 2 ل ءاريغ م ل ْن لدا

 نالع نإ لكن مكي تبادقو *# هيطاخمال 6 8 تااق

 ْ تح رن تان رع رعشلا اذه اند يور ةراع الن نا ككا تا لاق )

 : وهو ب 0 كايس ن م لاو 0 نع هلا تا 4و :وارلا دا ند :ره هلك رعشلا

 نايك لئلا رس هلل ف ررط | و * ىنضري ناك اقير قالا يفغاسا

 ُْ ناطحت رح د نس ءزاا رق ةنان تع تح ان
 1 ناع دالوأ نم رانج ودو # ب عملا دبزو سلف هيه

 3 نام نبا ينعأ مهليق مقلعو اني نزيىذنباو فد.سو نيعروذو

 || ليمكو تكا علا ىف نيرضنلا را ىلآك نبق نإ تس تاورصللا للا كسا سدا
 ا هثراح لاَقف هزه>و

 رياو دملا امف نادمم خايشا * تزرب دارنا ةادع تر 2 نك

 : رو تارا يدل ذابزلائى راو 2# هيهأوم لزدح كلم مهدوقإ

 روح ناطاسلايدل دامعلا ياس # نزيىذ ريخ سقنب ديعس ينعأ

 : 0 أمق بضع هل ٠ 3ك #* ةصقئم مسام اذا نيلي نا ا

 ْ 0 وح و يحتل صمهدلا 0 2 هب مامغلا ققساسإ جاب عا

 ا يمدحقلا نعىدايزلا 3 :واعمن ل تر 2 كك لاق 7 نأ د ( ىريذا )

 ٌ 000 هاك أذ انعاش 0 مهماياو سا || رام اب اف راع اخ 5 أدعم صو 21 0 ةيراح ناك لاق

 )ل ساخ انلا روهمح يف هيلا لخدف هوفجي ناك هئبأ هللا دينع ىلوو تام اماف هنامح لوط هب نس 1
 7 ته نومك نك 10

 5: ل ائ يف سعاامدل لاةفهب هدي أو دايز لعدق وهم ؟ذاف ماق اق مثسانل || كك ىدح 4م ايراوتم

 ْ: دهعلابر ةوبابش م ,ام لثهةسرلا لها نمهب قصاب نكي 0 أوف ع و سانلاهف ىعدق ناكىنا

 يلإ 0 ل ءالا لاقف ا 01 تتش نإو زاب 2 كَ بلا رتئاق تاقام تلق نإ اماف ةرامالاب

 ا نم ثعبيف برغي ناك تح هراهنو هلبل هيلع باغف 0 هفعااملف هيضاسنش نال وعلا ا
 0 يف ج ا رقشالا يسرف تبكر لاق راحاي اذهام هل لاقف راثآ هيدوبو ةلبل هءاغ هرضحي

 : 0 ماو نبالأ يف 3 اذه نم ىنالسيا ا نيرخألا ند تك لاق يندد سف

 | همع نع يعذحقلا نع يجايزلا يونس ندع اناا ١ يئن

 . هنارعأ ٌدهاَعَحي نأ ةنادغ نم الحر كك نشا ورم دايز نيام ىلا ردن ةيزاح جرح لاق

 كا حف غم اينصو ا د ليطنو أهدنع ثا ا ينادغاا ناكف اهب موشو ءامخلا
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 | ركذاو هسفن 0 نم كلو هلع كا اع ينم رلعا هع كلاس ا. تنأ لاق عت مع كتلأسو ١

 ادءس وحم ةيراح لاقو فرعي امأ)

 لئاحمأ تءزراام ةيي الو © ةداوه دعس ناب ينم 0

 لئابقلايفك>حضمورءنا تناو * يببعأ رشا :اانيمالا دفا

 لك ال( تردزعرفل 000 كي ريع ولو
 نساع تاشملا ءاوغ نايفإلا # ةط تر موا تسلا كلر داكن

 سلا#ردب. نب ةيراح ناك الاق ةد.بع يباويهمصالا ّنَع ء يئايرلا اناسا لاق دمحم نب مشا ه:'( يتريخا ) ظ

 || لاقف برشيل ماق هنا هريضح- نم ١ نأ كلام داراف ماق هبف برس تقو هاج رت لل كلام [أ

 يعمصالا ( لات ا لا كن .: 0 نيصخلا نب داعب ا !اق سينعلا اأأي ىف نأ ىلا هل ْ



 )م١ا(

 يك ديب 0 1 أوفع ناسا 2*7 ينوعش عبو ينامدب طلو

 درمدم أ ع هلا ءاملل تاق *» هل هع نكلعلا ذك

 .)) ناك مث مصاع لاق اذ اهلك كنك نإو كعوف عاقم زيوشلا را ياك كلا بسال هل كاكا |
 0 1 5 ةنراح غليق نيايضاغتم اهننلع نع اق ريذاؤ 4 ودحو مالك ةيراحو لاا نيد كالذ دعل |8

 1 )0 ١ ىمدي نا لعردقي لهو ةعراح اقف ةلها نوه ام هيف تأقل مرام الول هللاو امأ لاق فذ>الا

 6-3 لاو 3 ا 8 هم 00 يما كلذو هل ي>و تارشلا نم

 كك امو ينعد هل تاقف « هنرجز بارشلا يف ىل 0

 بئاشالا ماثلا اسمن ينءال 1 1 ءاهضلا نع تساف

 بااخي سيق نبي ىلث. سيل الا « ماوه ينآو يتاذلكرتأأ
 تضاوقلا قاقرلا ضيا تل ايداعو هيلع ادم كحل انا

 كار ا كارو اشو يناخو هلدب ال هتص كناك

 فلا ةاتعاام كال" يضالكو .« ةداع ىف تدوع ورع يناف

 0 ار ليخب تنأو « ةخازي ةيشل ا ناتالا
 يهاذملا كياع دس 00 #”انواغ ناك نم لت د تا ْ

 نع يردها 1 لف نإ نب ليلا ةرسالا وبا اناس لاق 1 دمحم نب مشاه ( 4 ( 1
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 انف

 فلآ يف دئاح وهو نا كر يارا هديعو ليخلا كلملا دنع 5 ديلولا 1 لاق ي

 لآ 3 © هل اعدو اب ماقف 4 ةصرؤ هده ةزاجا لاك ديلولا ق.سف ءاطعلا نم ل كور

 انيقب نو 0 عبرا ةدايز نإ ببررق علطم نيفلالا ا

 انيئس مكل عاتملا نم نهف * الإو مكل نهف كلها ناف

 ديلولا يرجأ مث ةناميفامتو ًافلأ هؤاطع ريصف ناتثام يلو ناتنام كل كلذ ينرطاشتف ديلولا هل لاقف |
 لاق مث هل اعدو هأتهف ماقف ةصرف هذه ةثراح لاقف اضيا قف ىلا |

 ت0 بع دا ناالا اه < نيس الإ ناقل ت2
 * اكلابح ضع ناعآ قاس ف ينئاف ىف كيت امهب د ْ

 انرك ز نب دمحم انأأ لاق يم نب دمحم ( 0 ( نافلأ ا فرصت اف نيام هل ديل 4 عاق

 اد لاق لاق هببأ 0000 سرا عا لاق قاع نا يدب انا انا 1

 يطعأو د ءوو دعوت اذا قس كمال ا | سائلا نه ردب, نب ةنراخل

 وثحافت طخ اذا ل 7 راو 00 ةدافولا ّق 4م نايا انا دعرو قرو عمل ا

 صقني و ةريعش هف ديزي الو كدا نأ رتمو قا ىلا دصق ريما هوس ةدعلم ةدايزب ىمالك ٍ

 ةباطخلا ل كيل تدطغأ ُثءح نو ييفصو ل ةص ص 00 كر دّقلف هللأ كلتاق دايز هل لاَقف ةكم ْ

 د ) ا ( حميرصلا ن داس ءأأ 1 اذه لاق الا ل تقتل 3 تاماحتو يدصر 1 اهلك :
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 1 هعدوق>موءأاىلاصو نع # هريغ 1 يارب ا 0

 ١ # 26 ردم داع ديد ان لك كارلا دع ينمال

 ا همم تذل ام قرثلا ريخ نا * اخ اقرب كدعو :نكال

 ا هدرا ات ا ن مصاع | معز لاق ل نع نا دا# ان دح اق 10 دع( قرح

 : 0 لاق بارش يف كل له م.م نبال سرع يف اناكو ناببظ نب دايز نب هللا ديمل لاق ردب نئا

 هلوان 2 هماع يف أر داك يت> هف عركذ سعلا نايمط نبا: دخاف لسعو: تدبر نم ديس ايتأف

 احاو الال> اهبرشال يفا هللاو ىل>| لاقف اهوسحم بطل كنا ةئراح هل لاق

 ةنراح لاقت مالا اذهنع ىلئاس لاق اذه كريغنه ةنراح هل لاقف مارا برش

 ريف 2 0 م د ىنةساو هز ينامدب 0 35 اذا

 ا ارد ملا كم اند :كلو «.احدلايف را برشأالؤ رعأ يناف

 رهط اورسلا يف هينأأ ىذلا نكي د ملاع هللاو هللانآتو ايد ان

 هيربحو هسرح دف كلثمو

 هقلعا كلارفلا يد اها

 ةل-.! لكك همهد اهلع ماقأ

 ل
 راع رد 1 ءاكنا هنأ 0

 هنز قل هل تناك ةيطابو

 ني ل
 يقتل هلع ءاطملا تعقل اذا

 ردفلا حضو ىرب يت> اههئاشإ

 ربقلا يف هدهدب يي هءاكال

 دقلة ارا دلك "قل او

 نانا كلم [ناحا او ظل
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 ا بتاع لاق نان دحلان مصأع نعي رحعلا انثدح لاق يار كاد يم

 هل لاَقف ا ةعادم> 0 كردق 9 و كفل تح دو هل لاقوبارم 2 6. رةأعم ىلع ل تأ وا

 اقف 2 انأاي اي ممسأ هل لاو هيلا حار ىو“ 1 أ اف هدااص 8 اكماط لا 0 كي هطاسا را

 ةهدشن نا لاقف كلل

 اهديرب ار 3

 هدي رتام ىلع ”اناع تكا اق

 اير كلك هابط لاس

 رح وبا مدن

 يناحو نب نب معدل اف كل سفنق

 1 تا له راحاب ةلئاقو

 ينناف دادسلاب ىلا ا 3

 ةوبق يحابطصا الإ َُك تبيع الو

 ابحر ل ءايهص ةقعمو

 !تاقدق ىذلا فال # هّقل رط نيدملا درا اا الا

 ردا اههر 9و

 دحوأب فت 0

 د وسلا

 2 عا يفأر 3 0

 3: كيلع

 كا كار

 در نس ايلا كاملا هجر

 دلع نق لالا

 يدصلا ةلغ تيهذاتى>اف هاذا

 يدش ر هت د

 ( نورشعلاو داتا ناغالا دي م
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 0 ريغ 0 قف هك دو انز قةححر 3 نرغثلا دحا ىلع

 رديتلا لق ردعلا 0 ءءا * يتيدحصو ينانع لس نع يسم

 0 يي 0 ينافكاي : 2 ف 00 ردن ال 00

 ريدتلا لق 0 بع فيىعاو هي

 يرن ديرب كاذ الول تدك اهو

 ةنراح لاقف اهنف انل ةحاح الف

 ملا تان ايفا تيذك »هل لقوا دعها نا ىلإ نكلا

 للا 011 ناجل كايا رغا +

 ريغعي ١ 0 7 0 »2 هبدحو | ار 2 ل 0 ل 1

 رقعلا ر د وأ 0-0 8-3 ل ىلع ومعنا نيحم رنيم 1 رقشاك

 ركن نوع 00 # هب زحغ ل

 | لخد املفءدي يف هللا ذيبع ايكسمأو الور را[ لع دهجح انقل يرش اقر دا ا دعإو كل
 "ع نظو هباوج عييطتسأ ال نم ىلع در دقل هللا ديرما لاق مث اهيف رظنف هيلا اهعفد سن أ هيلع
 اهأر ك اعلك ل هيلا اهعفدق نالار نأ نعال دع ل هدب يف ةفيحصلاو سنأ جرو اهاق هللا

 ةياراخ لإ 3 < هللأو تقص 8 هل لاو هف ىعأ ردب نب ةنراح رعش اذه لاق

 ريغم لاحرلا بالال 2 * لاض» نامز نم جوط تيحت

 رءتملادبرالا مل> سانلا ىلع #8 تساتلوغءاح رعةبقع نمو

5 1 
 يرادمدم ا + املاظ ىل ينل يدجهملا ارا

 1 ربع ن م 58 لأب اق 2 هلا هم ينش ادق رد نإ رابط

 ردم هف ليو نو 0 هاهال هن فو ردملا كف رعل الو

 ا اي

 0 مأ ردعف + هلوشن الام سانلا كيلع يوريا

 لس راق نوهاكو اند 8# نكالت لاقبام 0 كبي ناذ
 ا مالكلا قابند قا 1 عنان رج 01 نا كدلقأ

 دعما رمخلا يد 0 5 ا كدقو
 و ىربنسو ىاوقلا ن 6 هل ن نإ مهام 54 اصقلا يناس نك

 ارمي اذا وع 8 1 د ىغتباو اريتسا اني>اهفداصأ

 رذعملا نباو ءاملا ابا الهش هكا عاف مكشلاب ينلوانم

 ركنم لامفاك لمفب لو لياذ #!|ةطخ رعشلا فكاماسدقو ترمغ
 3 . 0-00 ا || يي 1 5 -
 ءاع ةيكاو داب را نب هللا كنعل ميز نب سنا لاقو لاق
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 ا ا لا تسب مشل ل لا ا ا يا ا 2222 ل 2 صل

3 ٍ) ٍْ 
 1 هعدوَق>مولاىلادو نع د هريغ ىذا يريعأ 0

 ْ ج7 © ةعيم دا كمي <: لا كل ااا ينمال

 همه ثيغلاام قربلا ربخ نأ اخاف كد عوا نكد

 ١ ةثراحنا ثرحلا نب مصاع معز لاق هيبأنع قحسا نب دام انثدح لاق ديز٠ نب دمع ( ينربخأ )

 مع لاق بارش يف كا 0 نبال سرع يف اناكو نايبط نب دايز نب هللا دييعل لاق ردب نإ
 | ةيراح هلوان مث هياع يلا, داك يت هيف عركف سعلا نايبظ نبا ذخاف لسعو بيبز نم ذيب ايناف

 |(: ىزيغ قدا اذا ا رهاستاو الالب اهبرشال ينا لاو ةلحا لاقف اهوسحم كال كلا راش هل ل

 ٍ ةنراحكاقذ مالا اذه نع قئاس . لاق اذه كريغ نه ةيراح هل لاقف مارأا برش
 را يف 2 ب ك رن كن ععدو * ىنةساو قم قام كنك اذا

 ملا نم. نحنا اوحأ يف كلو ه احدلاق راب رشأالؤ رمأ يناذ

 ره ا ورسسلا يف هي هما ئذلا لكب « ملاع هللاو هللاهلتو ايح

 0 اا نيحلاو رطم اب أ

2 

 »# هبريحو هس رد 2 كليمو

 2 هبط ءاشملا "تمشقش اذا « الممتع نلردلا يرحم اهانخ

 ا رقلا 2 هدهد 7-2 هءاكال د 0 35 هتيم اّمم حبصأف

 رغثلا ةحيضأو ردبلاك ةئاغو #* رهزهو د ريغ هاكب نا ا

 ْش نتضلا ركتسم ل للاو اهرها نس هنأ ندح هلا ل6 ةطار

 ا نست نب فاعلا بتاع لاق نان دحلان مداع نعي رمعلا انثدح لاق يار | ا د لاق يل

 1 هإ لاقف ا عامد و كردف 5 و 1 ليو هل لاقوبأرم 4| ه رفأعم ىلع 1 6 ةراخ

 أ تاقام رب نأ اي عمسا هلدلاقف هيلا حار ىسأ !ءلفدخالاص ىف امماط فتحالا فرصتاف كيتعأسيا
 هدشن افتاه لاقف كل '

 د ا هديرام لَقف 0 3 ناف

 ظ د ش.»«و دا لك يف 0 اهحر كاتم ءايهص 6

ْ 
| 
0 

 ا
| 

 نط يش نب ا

 دلخب ريغ لاملا ينكلا تاراا# ىف كادتلا قرد الو

 1 0 ملايف ءالا اهحزنع ىد د ةوهق يحابطصا الإ ّك بيع الو

 يدصلا ةلغ تهد ااتمداف يع اذا د اهحر ا ءايهص ةقعمو

 يدشرم تناذاتلقدق ىذلافالخ# :هقيرظ .نيملا دشرلا انا آلا
 كا لك ع.و ىددحو ةرهاح 2 كك | ر هلال جحام اهرمش اس

 ( نورشعلاو ىدادعا كن ناعالاوتم 8
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 ربك ريغ 0 ف تنك دقو * هتكحرت 3 نررغألا دحا ىل

 رذعتاا لبق رذعلا هحو فرعي » يتبصو ينانع لس نع 0

 يرمشء» يبلسو ينافكا يب لل ف * يتميش ىهام 0 ا نأ

 رتستلا يف اورذك ام اذا سأبو * ينغاذ دو اوناسحالا عمتسلا

 يدا لق: مالا تع فاو *يدرلا ةيشذ ي وهلا يدعادقو يئارو

 ظ ٍ # ريدحعتملا د دادبرا ىلع * يرغب ديرب كاذ الو 591 امو

 هتفيك# سن | ىلع ددرأ هل لاقو رد نب ةنراحىلا اهمذد مث اهارقف ةفيحصيف هللا دبع يللا اهعفدو لاق

 ةنراقع لاقف اهف.انل. ةحاح الف
 اكل تنال كاك عا هل لقوا دع ١ رك

 ريغتي مل ءوسلا دبع كدهمك «# هيندجو اءاس تيحاسول كناو

 رذوا كلادب ام ششغاف كسفنأ * حصانب تسلو اموي ىل خصنتا

 ركذم نوع مايك موبو # ةيز# نهر تنا نكلو تبذك

 رفقا 1 100 52 رلا ىلع «ىضم نأ نحر ني ينقال شاك

 ١ لاقو هللا دع تبحمأو (لاق )

 أ دينع نأ ع نو هاوح عع طش اال نم م نع مار قل هللأ بس .ءا لاق مت امف ر يلا اهعؤد س أ هيلع

 لد 4 افودإ قف هللا كييع اهكسمأو 0 ا ىلع 2 دعلا 6 ي ردع

 اهأرق املف ب نالاربن نم رلا دع هيقلف هدب يف ةفيحصااو سنأ جرخو اهاق هللا

 هن راع لآق 3 < هللا و تقدص ل هل لاف هف لعأ ردن نا ةنراح رعش اذه لاق

 ا ةتلادرالا دل ىانلا ىلع * تست ل وغءاح رعةقع نهو

 2 مل ركشم هيف ليق ناو * هلهال هيففورءملا فرعي الف

 قر .صرتدم ىل 1 را و * املاظ 1 ىنأا يدهملا ةناراش

 1 ريع ن م[ تدم ع لأب ف 2 هلا هم يننادق رد نب راخ

 در رو سا 1 رذدعت اد هلوشن الام سانلا كيلع يورا

 لا ند ف يلرهاحو د 4 نكيرالف لاشام 1 ا ناف

 رهشملا مالكلا قابن٠ يفاؤق «هض عناح ا سعاتنكنا كدلقا

 رعشتملاو 1 07 5 0 وبلال بق تنكدقو

 ا اذا 0 7 1 »++ ىغتباو ايفا انيحاهفداصأ

 رذعملا نباو ءاملا انآ الهف كرف متشلاب ينلوانم

 0 ل لءغي ملو لياذ #!|ةطخ رعشلافكاماسدقو ترغ
 ]7 |ةدسييزيلل . ..ويتتت اع



 (أة8)

 طيبلا الو يف ذلب اببش ©« طلاس هكا يحق ظ
 اناا لاق نسما وأ يدشالا ةرظ ا حس ن اص ن هلا ديعن دع نب رح ان 3

 "مدس تاس نكسلا نب حور لاق لاق هيبأ نع قدس نب دا ا

 لاَمو ينادغلا رد كب ةاراطو هز و ةومد هم يار 0 دايز 3

 50 0 1 ان يدححرصأ ل 0 0 0

 رفع م اياطع نم ينو ءاللم .#©# مكيلع نيل ملا 52 3

 0 لمنال لل ىدلا اه 0 لعق 0 0
 ارذص ا تحشو دق ةبارز »2 هنويهر نم نواعمأ ا

 | ا موب م 00 اذ اهنا ةعاق ١ يبلع ياسلا عم 0

 كلذ ىلع هه كا امه 2 ءافعت او هباحأف و 1 ردب نب ةيراخل دايز نب هللا ديبع لاق

 لاَقف هيلع ملا و

 ناوي دا سو لإ ل
 ظ باروع داس الا | كار هل ك2

 ّ او 1 هباحأت

 اهناويسب كتم ريكا ند# رشلا ك1ا هايل

 امناسنا نيملا رعت 65 * نامزاا دق يفد ترسب

 لاَقف رد نب هبراخ ةناحافا

 بيوم يدع شا ولا مظع «# هنأ سا كل ىكلا

 نوب ولا هيلع ىب ا 3 نإ ل 0 4ك

 بو.كلا ينتزوءأن ارهدلا ٌنم# امهم هلام ع ناو

 ننا لاقف

 0 نر م ما 6 0 1

 تاودكا لخ "50 ل 00

 نم دايز نب ميس مدق يس مقوو ناهز هللا انت ع دتغ ارعشلا ةيراحوا سنا) ىداف ( اف ١

 ةفوكلاو ةرمعبلا لها ا بختي لعط ناتسحسو نا ار> ىلع الماع ةيواعم نب ديزي كان

 نأ هل لعجو هتك هدذلع ض رعي سنا ىلا مل- لفر# ىو نكد هل هللا ديمع ناد يذلا ناكو

 دانر نب هللا بربع ىلا ك3 و قرع 0 يناومأ سس كاوا قلع هلال

 ا

 قر

 ةظب مالا ن مزحاذراتحا اذا * 0 د وس ىلع كاضر

 »ب

1 

: 

0 

 :٠

 هل

 ا
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 ي صوم 523 دولا ميد قيفش تبحاصو داه> ن يذر ب اديوو
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 رير> لوس هيفو اداو> اذه ةيطع ناكو لاق مط ءاحم حبقأب مهرب رس نانتمالا

 لامج نب ةيطع داوملا نباو * اهاك نطاوملا ىلع داويللا نإ
 يلامس نهنأكص تابرقلاو « اهءاطع لعيال بئاجتلا بيب

 هيلعهللا ىلص ينلا كالد| نيا كا اعاداسو اههوحوو مك يب 01 نم رزادب نب ةيراحو

 ءارعشلا لويىف دودعع سلو نسق نب فذحالا ف ب دلو نم وهو هتتادحو هاسص لاح ُق مو

 دعلا يف نيمدقتلاب هقحا امم تسب هاك ا 0 نم هلو رعشلا هءاكلا ضراش ناك هنكلو

 لاق يف ئادملا اناس لاق 4 ةث نب نم انأننا لاق زيزعلا دبع نب دحأ ) نرحل 2 هيون يف ئفرصتملاو

 لا 1211و اللا ا ] هلام نم فعلي ال المتحم هءازل الياف رانب نب ةنراحل د

 هل لاقف بارعشلا لوانأت كنا هللا دسع هل لاقف كلذ ىلع هامف را ضعي ةنراح ر 1 دانز نا

 5172 ىف ةلاقلا نه فاحبال ن6 عال هل لاف ىن :هركيو يني رشيو ينم اذ ه لعب كوبأ ناكدق

 اننار اح اقف ينأ 1 هم عرس ال كيف : يلإ | ناسالا نأو كا

 ا قبيسي اسدلا هل تيرم * امد 0 دقيرما 0 و

 ترمأ ام اذا اسهم يل مسقيو © يمسقم قح ين: تاولحا يهاماذا
 2 ا أذا لدا كاوؤ تعد © هدير اوف نع تنال #

 عدا شي دفاع هر واشو اسيا ردن نإ راج كفو
 أرق هتدح.صأ 0 أذنمو # يناوحصتلب ََ ا و ناهأ

 01 5 اياطع لف كو و ءالم * مكيلع نيتلصملا 0 سار

 1 مكلذ ىلع مطسأالا يل ىذلا * لا وكتعاو  لعا ام نواشلا خم

 نيدمحا انأبلا لاق ةزاجإ يلع نب ىحي ( ينربخا ) ءالوف كياومو كضومم يفاف للا دبع هل لاقف
 شورقيف هناويدو ردن نب ةيراحةوعد دايز لوح ناظقلا ولا يل لاق لاق ىرذالبلا رباح نب ىح :

 كلدب هوحم سلك ىن 0 لحر لاَقق هئم هناكل

 مالكلاو مزاهللا ينادغ * ردب نب ا لآ تدر

 ماشه ينو لفوت نم هل # ىندا هللا كاك حاحعس

 تقرت ينئادملا لاقو ىحن نب دمحأ ( لاق ) مك قب نم ةأسما .يهو ةوننلا تعدايتلا حاححس ينعي

 كر 1000 1 ادع ىضسب قرشا هر لك نإ ةئراخ زا
 ا 1 را لا ع اقوعو تاندا الكل كار
 اهقورع اللك الإ تفلت دقف *# اهعورف اننقت تناك ةكساط

 كا و 1 لاقو ةرصلاب يمرضخلا نا 5 ا عارد هل لاقي 35 ةناراخ ناكو لاق

 كك 0 هموق نم هي>اهجب انكر ادعاط 5 59 رد نا ةن راح يحاهم لاعج نب ةيطع ناك

 مح وح م ةئراح لاَقف ردن نإ ةيراش هءام ير طيلس و

 طياس ىنيل اي سانلا ءاجم ه طيبا ونب ىلع ةيوأرا



 4 ل

 ديقع 0 كسم وهو كل * اذ ذا 0 نم

 دو>وءامح ن هخيص يذلاو *# دو# ريخ 0 0

 دمع داؤفلا نص معن ل ذك كلذ كنف
 رراىلع ورم ضبف د6 نع قر َىَح كَ ةرافال يلو بايز 0 يعل نوم لاَقف

 تي هللا نعل هدم نكت نا وأ ةثيفل هيلع اقافشأ كلذ نوكي نأ ند دي وه 'يش يال دع

 تاقاط ب حاصرمثب- تنب بذيز هماو روصتملا يك ام هياوتأ يك ارم يمس اعاو لاق بريم اي اذه

 ماشلا باب رمشسلا

 7 ةراتخلا ةماملا نم 0 ورك 1-0

 لع 5 اهدهعو راو ولا سرد نإ 0 راكم ند هلمع راداب

 لفلفلا د> فيصلا يف اهراعا #2 امك ءاظلا ر هع تلديتساو

 دمعلهنا ةاورلا نم هريغ رك ذو خسحصب كلذ سيلو دادش نب ةرتنعا رعشلا نأ ىلع نب يحي رك ذ

 هل ةدصق نم ياذعلا ندي ن ةنرا :نفشلاو اضرا يحس كلذ يلو ىكررا فاس 0
 ائاضقنا دعبو ةنراحرابخا بقعب اهم راتحلا ترك ذ دقو همانا فلااسرك ذيو اهف رختشب ةليوط

 راتخملا يف هنلتو قيسلا تيلد ينال راسا 0

 6-5 راح ردب نب ةيراح سن الجم

 كلامز. ردب نب ةثراح ليح نب دلاخ لاقو عوبري نب ةنادغ نب نطقنب نيصحنب ردب نب ةيراح
 فودصلا اه لاش ثرحلا نب مبرص ينم ند ةأسعا ودب نب ةنراح ماو عورب نةادغ نب سلك نإ

 لضفلا كَ ءاللملا ىنادح لاق هش ب 7 00 لاق زيرزملا دمع ب دما ينريخأ يالص تدب

 ةلبج نيديزو سبق نإ فنحالاو ردب نب ةئراحي متهالا نب ورم 7 لاق. ىرقنملا ةيؤس فأل
 ثيح مكنابا نم بجناةنالث ضرالايفام لاقف كالام اولاقف اركفم قا 1 ف نوممتحم مهو
 0 يد اهمساوةيزفازلا 6 :دالا ماو لاق 3م ا كحل م أهم . ند ميكلاتماب | 0

 مرض نم ىدص تدب فودصلاة ا د ءاريمشلا يا ند 00 تل : 0 هل.>ح كب طز ماو

 نا يغب يفو ٌتاَيكلا 6 0 هريغو ر ,رجح بدسأ 2 عوير ق بدسأ يده دقو كر نتا

 لأ. 500 0 © 20

 مهي ' يب ت لكاس ن : ما ةيطع ناكو 0 هنا ناك روض صاع هنم بهو" ا ةيطع ناكو

 لدور ا -_- اههع امو ةيطا هداهم سس أرف وأ ٍّ نما لا 0 هشأا ادو - أماق
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 هنبنَس 0 اضم اددج #* هئسلا برض يف نا يثوريخ

 ١ رفعح 0 لاق ىموم نب 57: 0 1 ىدب لع هفيبطوب هيلا تهحوف 0 126 هلل 34 | تلا :

 1 كالذي هماعت ه.هاتملا 5 نمل تهد وف ءاف#غ نومامل ال ه4 هدرز 0 ١ لاق تاكا لضفلا ن 0

 لاَقف اع قطف ناسا هق ل كا هصانو ا

 هد[ رطق الامور كنز دومملل نك رنا

 نم نأ ١ :رادقألا| تعلشف * ىدب ىدب ين٠ نه دلا كفرا باص

 5 داو تدقب دقق * ديت اهذنأ نهدلا تتراتلقو

 000 هيلع اظ ن ام ا ى 0 ايل د هع تاكد 0 ند الناقل لك مالا

 5 1 اطيشن 0 7 قي 2 ا 0 0 و تاك تدع 3 نه ةوفح :

 ! نم ماقو اه فرو 12 هّف ردف ريدا 0 2 6 ا ل انف 13 5 امو تاسالا لاق اتاك ناكو ةزءاخلا 8

 | اع 0 يما امل . لك كيحت كتوفحام كك 4 لاقو هن لي تاكو املع 3 أ املا 0 هنفو .

 0 0 9 ىلع ا ه.هأت || وب 0 لاق ها نع ا -01-0- 500 قى

 1 د 5 نوماملا لق اا

 رع داوعا قوذ قار لضفاو هد رهنع ري ند مأق ذاع 1
| 

3-4 
 - | ا -

 0 مالا هند مدق 1 نوم املا نا ناطاسإا نا صعا نع نايزرملا ند دمها ثا 0 0 دف) أ

 |١١
 ةيولعأ ترماو ا اعبهةظعء اع كلد ناكو ل اءفف ن نومألا هف ا مف عنصينأ هتلاسو ةيولع

6 1 

- 

 بليز 6 3 + دوم ري مالسالا دو#هعأب د ايلاوا ب ا|اتا تسال 1 ىوردقو مه مهر رد تكل كي رس علا

 حجم نب ىلع 32 ل اكل أ نب نسما قمدج لاق ع 3 اة ا 5 0

 3 ىسعو ناننغي ةنآان نب ور#و ىنغملادبقعو امو. نوماملا دنع انك لاق دير
5 

 8 يف ؛ ل> لاق |

 ئدتع رعشتا دع ىنعدت ةنم الاب ارووك ناكو رضاح ىف 1 بديز نا
 ا ا

 دوحوءاي> نم غيص يذلاو د دوم ريح ا ا دو اب

 د 1 قرر دع ديدج وب لك ق ىتع كل

 كحنو هناه لاقف هنع نيئمؤملا ريما عمس نودا لاقف رعشلا اذه ىقان دشنا دمقعل نوماملا لاَقف



 000- ظ 535 5 ظ دع
 ا رشبر الك اقفر 7 كلذ غليق ةمدقم ناك 3 معو هن كما انفو ةيحح ريخ 0 يذا هم ىتادك و 0 |

 5 هلا 4 هيد ىلإ رد للا 0 ل كم اع لوزعلاب 4 4م 0 الو هب ا دقلو كفيض ة ةصق ينغأب دف

 كلذ يف ةيحح لاَقف 1 لوق

 مدع هييس ا هك 2 ماوع ني را

 1 مدقلايف تازذاو ىح طاش ذا * امزجح اذ رد كنا
 م.شدنين سعيف عجاشألا ير اع * فنأ يتف الا اب موقبالذا ْ
 الذ! يفالاقف اجر اسك ةمزاس الا هديب للا اح د نم فرصنا مث ا

 لاخلا ايف ر رك دما تاس ١
 تنييسمسمس عمت

 1 دوح وءانحن م. عيص يذلاو *# دوم ري مواخألا دوما

| 
١ 

 1 * تايز قوعلا كل تدحاه 1 تدباصت #

 ا
 ا

 1 دوعسلا ليه ستلا 4 تفلاط 2 موسيل هيفرا كل كار ا امون كل : ا

 هنا ب 7 نع رصلاب لوا ليش قحسال ءائغلاو نيمالا 0 4 ادع ه.هاتعلا يال نع أ !

 1-3 رع 1 رابخ اجو

 سا 0 لاق ةرهادد ف 1 نب دمع( سدح لاق يئالعلا 5 دح لاق كو ةصلا و كب د «قنرخارا ١

 ه.هات لإ وأ ا هز ةقالاثلا ينيمالا
 1 235::31277327771/7772751ه< 5747-1

 ه_يعزرلا" همنا تنال ها ةيارلا 2> يبا مع نإ

 ة.شاطا ١ ةفالخلا  متللي 18 وعلا نينالا ىدملا مامأاي

 دن 017001578012 1710 23 177777777777

 هندي تاه د تت 0 ا قش ةرامأ ف كل

 طولت <

 ا

 رق نيس نال ل فل اسفن نا ا
 اا 00 ا( هد كا اف ب 7 2 تدك ام قيشلا| هل |[مف رفعح ١ 0 كل ا م لاقأ ١

 هيف لئاقلا اناو حامتسام نينمؤملا ريما تدشنا امإلاقو يضغفد.ثرلاو يدوملا يف 0 ند :

 دود> وءايح نه غيص يذلاو # دومحع ريخ مالسالا دومحاب

 دوةفم كلاه لك نع نازحالا ىوذ ة:ىبسام هيف يذلاو

 دود1+ا ضخم ءانالا ضخم مرقلا ئمشاولا بذوملا نمالاو

 دوعسلا دعس هسمش تعلط-#* مويل هق ككاو ا ا

 لاق يحي نب دمحم ( ينريخ أ ) مهرد انا هل كرما هٌّةد جدلا تو ن الا هل تلاقف ٍ

 رفعح ما ىلا هحوب نوماملا ناك لاف -نضنلا قل كح ينأدح لاق ىديزيلا ىسوم نب دمحم ىنثدح |

 راثيد.ةنام اهنم ةيهاتملا ابا يطعت تناكف مهرد فلا فلاو اددح رانيد كلانا ةنسا لك فاعل
 اكو اهعض وذ اهءدب نيب اهعض لاقو ةعقر ىلا عفدف ةنس هتلفعاف هرد فلاو



00 

 صمهزالا يبا نبال طفالاو نيتياورااتءح دقو رصم نهيىل 531 يناءتحاف 7 يبان, ن+>رلا دبع

 تيار اش اهلا نمحرلا دبع لزنم نه انتامتحاف ةشئاع انيلا تثعبف ةنيدملا انب مدقف لاق متأ هربخو

 الك نجلا دنع يم ىلا تلعب مث اهذذت ىلع اجرا فا علو يدار ادلاو 0

 0 را 0 اق دلع عنبر لو نع 1 4 تدلك الع لحد

 هللاوو كنم نييبدلا نيذه تضيق ذئمينع اضرعم كا را دا ىحأإ تلاقي 31 اهدسب

 ا 0 6 يذاالو امف كل 8-0 2 الوطن اذ مقام

 2 كي ل هب نردقتيام امم كؤاسأ يرب نا تيكا 01 ند نانكال نانرم
 ناذهاهاهف ناسأيام افرعو ابشو ا 111 لعاب وق دقن تنال رل قحاو كاذل لا 56 نامدصلا

 كرتو تافنادعم هل لاَقب خأ هل ناك هناف ةدن 0 لا برضملا نب ةيدحكا ذل كور كلا اكتمل

 ثككف هنادص ىلع ا 3 17 مماع نعد مب سان 5 1 ناكف هنأ رح> يف اراغص ةد 2

 تناكوهنأ مام يعوأو جرذفهف 0 هادب دحم ل رفس هل ضرع ل م هللا ءاشام كلذ
| 

 ءئصا لاقف فيز اط لاه ناكو همع تاس يذحا هيج وأ يهم م م ا ةماعلا 2 1 يف َى 6 5

 نايئصلا داؤيؤ نوي.مابو لوكنعل 0 مما قى 1 دق لاق 0 ل يراو ل زاهم

 هوراونيانمحدقلا اذه ءلمالا توقلا نم انيطمت 0 ءيس اولاق' مكل بتيز تناك تفك لاف. ||

 ايهذاامول لاق هلبا هانعار هيلع حار ا لح امر وا اديدش ايضغ ارنا 1 تف اريغص ا اح دق

 هللاو لاق باح اهسو ةمدب ثد ردو هن رهو بديز كلذ 0 تا 0 ينل 0 و اما ق

 كلذ 2 لاقو ادا 6 اح ويص و نيقوذيال

 بنذدتلاو 86 ءانإ باحملا ل لك #3 تاغ“ 21 ق تل انحل

 تانز بحام دا شو يياتقتا 27 اههيع نفح 503 أي درهب طخ و

 تبضغاو كلادبام ينابح يعولق # هناكم ينافش لام”ىلع مولت

 ل ف لك نلئادع م 0 نسال اعلا ناك

 7 ندد جو 117

 بتازعم 1 تدب يتب لءحاس * مهيلع احن 3 انيديعل تاق

 بدكتلاب مكنتم ىلوامويلا وه * مكي نااوملع عرار

 0 0 ناو #2 هي 0 ناق حا ىانغ ا 2و ب ا

 "الكا رع نا الا < هلال ,تزصقول نك ا
 بضغي فرسلا يلا بضغ اناو يندم ا هع ظعل هعدأ نايدذلاو د ىحا ا

 اهجوز بعو امو رعشلا اذه بنيز غاب اماف لاق قحسا ربخ ( يفؤ )ر 1 نبا ةياور انهاه ىلا ١

 بئيز بلطف ةنيذملاة يح مدقق نا زر ةيالو ىف كلذو تماما ونت 2١ ١ رح رح

: 

 16 نه غاي ناو كايا هل لاقذ هتصّش 0 ١ وعلا نب ريبزلاب لزف اسارضن 0 هيلع درا



 1-5 ةيسلو ريغ رابخ ادع

 أمه دقو د.شرلا دابأ ىلإ 1 ةلود كردأ يزاجح ةيمأ يف :لومورالا 0

 سارلا ضماح بقأيإ نكو مهتعملا ا تا ل 0و نعل 35 هل ناكو

 د و بم تسمم 0 جسم م حس

 0 نوم.م ىف ناحل لاق 1 ) ينأدح) هفرمصف هده 0 0 هيلع ديتراا و رك عم 1

 : 3 دنشرلا نأ ىلصملا ب ل 0 ب لع 06 لودالا كلا 3 نس دما ينادح لاق نوراه

1 
 اهممس نكي 000 ردا هناا ةفلطلا ىف ىلا. 10 نم ديمو 5 ةيولع ن

 أ ميأ كعل قرا 2 2 ماع اعلع بار و اهدا هع اة تاق 7-8 الاجل و 0 هده 0 ني اءهل لاف

 اشءت ص الئاح انوص ديشرلا عمسلا و هانغف توصلا 7 ينغي نأ ءرمأو هراضحاب رع رح انوص

 كلذ دعب هيلا لصي ملو هفرصو هلدوف ةما ىبب هئالول هلقثتساو هيحمب 0
 كيب ' وح

 بيشاس ارلاو ءرملايناصت فيكو * بنيزقوشلاكل تجاهماتدباصت

 بذحتلا اهنع لإ مل ترباح ناو # عرش اق وغاكتداؤا تاركااذا

 بلطت .تئح اع دودمتنا الو * يوعرتفودمب تمملانأ سالاالف

 نهد كسا الن عض رالا فو 2 تدار سال كلو وا ك3
 :ليعاسال ها راك نيريزلا |[ نك دؤنوفوكلاو قدس امرك ذا امف يدنكلا تررصملا نب حمل دكا

 'يناثأ لقتل نم هلو نئاكلا ساو ةاقلاو راس ناد ا مح ال تاء 0 ا
 لالا ريغ ذو كال هنا لترج كاد ردا لوا نيش ةفوريرصللا يرخ فا رولا 0

 يبرم
 ١ قحسا 0 ندمان 3 عك و هب كل وقل + ب تيعتب انك لاو راع نا 2 ينادح)

 دممه

 رق 0 لاق هسأ ا ْنَ ا نا ا لاق يوقالاى 2 نإ ديعس نع
-6 

 ل ا و ا ووو ا ا يح 01 حجيج ”خ 13 0 جب 1 1 3ك ل ف 575

 ا انثدحلاق ىهزالا يبأ نإ نوع يللا ني عن ار ا ل نب دمم نب مساقلا عسسل

 تدل رب يبا د ا مساقلا ناك لاق ةءاوع ن ءىدع ن ل نع هيبأ نع قدس 0

 1 يم ءاج ضع لركن يبا 58 ينل ىلأ ي هاعلا نب ورمعو ىدتكلا حيدح نب ةيواعم لتق الل لاق

 ةمقلعرب> نأ ١” رطس يف ال ةفخ يف 6 جرفلا أ نال لالا يف لهدم انهو 050

 ه4.قلع ينعإ 1 |ثراحلا ىنعإ ناكو ىنيعلا لاق نعا ربخ ءاضقنأ دعب 00 ينذملا ثراخاو

 ةمقلع ناويدل يرهتتشاا حرش يف ةصقلاو هيف بلطي هيلأ ل> رف اساش
 ل ىلا ست ال دوم" را 2س تل ادم خد جورب هجرها ا

 (ناو سمعا يدع ل قاعألا تا
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 انا كنم هلا

 2ك 1 م لع ترمه كاذك

 ْ هيف 7-0 د 0 رعد قل ى -- ههح وأ يضش كيلا كلذ لاق فارصنالا

 ىداح ُق مطقملا نم 5

 رمش كاطعا وأو

 رشسمفأ نيئمؤملا ريمآأ 0#

 مااندحو دق اناو

 جامد هنول فلاح

 «يرخاف ) هدنع ارنا لإ موهلاصووناوسم نب رسب :هلقف 4 ار ردلا كلكف هج وذ ناك صعب ضرع

 يبتعلا نع ءاذيعلا وباو يناركلا ينثدح لاق ىمع

 ندؤي ن 0 لاو احاوفا هب 4كم 38 نولذ دب ىسانلا

 لوي وهو لح دو 00 باد+

 رش -سانلل اًررا ير

 رقشةم || اقصوا دوس م رم هود بايلاقاغا رس ءاشولو

 يال ها نذالا لوسن رك الواذ نا

 ينادح لاق فاد ىلا 0 نب م أ هرد

0 َ 
 سراف م ع قام

 اسنلا تاقرام نه ن 1-6

 ساو فلا انام مهو

 ط نا ةلازغ

 انه ف نيفارغلا كح

 ارملا ليعأ ناشر ذا

 ل ةلازغ ليخو
 مل 0 الطول 1

 تدر تاز

 ءاسنلا

 تنكوا هل لاقفا لوا ف لح كنكلاو هللا الدلاق هنلاو" ا: لاق ا

 تلا اقل

 ثدحيو مهموقي

 رمي

 لقره ىنا جان جالا ناك
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 011 لع لهل اقف هيلع انا ندا ممعتلا وأ ريمالا ان

 رم ةار ا عال اذا < ذك

 يف ررمالا اه 1 ىل ناثا كاَتف كبام صربلا ن

 م نا هيلع 0 يار »+

 ادور هل نا يذلا دوغ #*

 غيزلا لهال #

 ادولو اراكذم دنيا ماك نإ

 مايالا مظعال هولح ©

 ادودخلا تفلاح ناولالا اذا *

 اديدد>امالسا

 سا

 رظن اقره نب 00 مرح نب نغأ يبا 1 لاق

 ردد

 0 .ءيف نركب 5

 0 نع 0 2 لاق ي

08 
 ب ِِي 06 - 0 اد

4 
 ١و

 ح اه 3 كك اه

 ءاا مارا نيكفاسلا نم *
 ا_طورأملا تايدنمال ناد ماع +

 اطيطأ مهنم ناقارعلا طش *
 اطيغلاو اهحدو_ه 1ك ان

 اططب اهم ناقارعلا ىقالف *

 اطو.سلا تايئاغلا اودلونأق

 اطيبلا ىوحوب اهلا ىوجنو #

 اطول تاململا يف متلسال *



 ( ا 00 0

 نمي لاف الام هل بهوو رأ وَ ةدع هاطعاو 1 أ ةرافك هنع رفل "و اهثرو

 اناشلا يناوغلا ىم نسنا ول + ناجع: اكيغ ياوقلا كنار

 اباش ءرملا اذا ديدش ءانع © ناس ايراذعلا عمح ن كالو

 اباس 'باششلا قوف تفعاضو #* تاداغا ىدملاب ثلكولو

 اياذكيلا ريمآلا دنع كتف « هاذ كاذا نم نبات ماذا
 ايام ةاَدَع لكا مك عرو *« رئاذ اصع لب نددي #

 اضع تامطن رخم نهارا « طالخلا لك نطلاخي ملاذا
 اناضلا باضخلا دع نثدحبو *

 انايعلا لاجحلا دع نينديو * قداح كلا 0 و

 ابارضلا تاساغلا أومز « الو * نوماعت الم الا نزءفو

 8 نويعلا 5 و : احكي ماللع

 ديعن دخلا ) ينربخأو ( نذ نأ عيفشلامأ لاقف رعشاا اذه دقنأ كلا دبع نأ يعاف ( لاق )

 رعشلا| ذه - ا كلما دبع هل لاق لاق ةستق ى نع بولا نس مهارباو ةيش نز# نع ززغلا

 ثقدص ثنك نا هل لاقف ( لاق ) كتفرءم دحا نهفرع الو كتفص لثم دحا ءاسنأأ فدوام

 لوش يذلا قدص دقل كلذ يف

 كرد
 بييطءاستلا ءاوداب رييخ © ينناف ءاسنلاب ينولاست ناف

 بيصت نهدو نههل سياف "ل ذا

 برحع نه دنع با.ثلاخ رشو# ه:ءلعثم> لاملاءارت ندر

 فيفخ هن وةسايسال ءاثغلاو ةديع نب ةءقاعل رعشلا امهس>او امقدص يردعل دقشكلا ا دبع هل لاَقف

 هلئسيو ثرحلا اهب حدي ةدبع نب ةمقاع اهاوقي تاببالا هذهو شبح نع يطسولاب ل دا لش
 رحت نِعأ داق ءاضقا دعب كرطأ رخو رك اذ هريحتو (10) ساحة فا

 م: نعا رابخا يلا ثيدحلا عجر اجه

 ع يننادملا ينأدح لاق ةيش نب رع اندح لاف يرهوا زيزءلا دبع نب دمحأ ) 0 (

 ليقاو هتيحافأمب هج دكف14هأ ةديصق هديثنأق ناوى َّن زيزملا دنع يا اموب بدصت لخد لاق ىلذهلا

 0 وه لاف هن دإ> لها رع وه لاو اذه يال و٠ روش ار كفك لاق مرح ب نك ىلع

 لاقو هحراش كلذ ىلع ةسانو ا هنأ سو.ءاقلايف لاق ساش هنبا قالطأ ةلاحو هلوك )١(

 00 2 يرابالا نبا لاقو دهاوشلا حرش ُّق ينيدلا 1ك كلذ لاقو ا نإ تردلا نايل ف

 هيخأ نبا ل قو هوذا هنأ تايلضفملا



00 

 ا انا رح د ماط 4# ناكل لكك حا ماد

 /امطا تام ادم نوعي « قولا ر رد 0 م ىلع

 اباعلا لاحجحلا دنع نيئديو « نهداجحا كسملاب نكرعو

 ارحل كاما اوي رك اف .« نول ايطرإلا ركنراو
 ير اش احرت نهنم تيقل دقل يرخ نب اي كل ىلوأ لاق مث هلوق ن م كدضي كالملا دبع لدجف لإ

 "اما عيطتسا لع اهراداو نينملا 1 انا ا لاق تكفي نيبو كب مف عئدصأ نأ

 تانج ول ماهى نربخا هير هو هرب ىلا داعو هباطع . ند تاق اع هل 0 هللا درو كلو لعفا لاق

 هاو دعش نا ور نيب تمقو ةعؤانم نأ يب م١ ا يئايرلا اسدح لاق فاد ا عار 1|

 مرحب نْعأ ناكو أولت قاوحالسلاب ماع ا 8 لكل بصح 3 ناوسم ب زيزعلا

 ام. ور*و زيزعلا دبع هساعف ز رو نا هل لاه هموق ند لحرو وه مهزتعاف ةعزاممال ارمضاح

 لاق كلذ ىلع

 زيزءلادبع هءيصخ نيبو # ورم“ نب جادع- نيب لقأأ

 را كلا لها كعب نو # ' "يشرع ةلد لكعا

 زيبرا زردلال تةقو ا د 50

 ط نبالزععا 6 لزيعمو # اعممح امط كران يفاف #*

 ةيراح مكمان 3 2 تاما لإق يدع ن ميطا نع ير.ءلا نع ىنار كلا ينثدح لاق يمع ينريخا

 لوش 6 بضغف 000 2 مرح 0 0 0 لاَقف ا غم ةقاملا ةاَرْغ ْق

 لاق يديزالا 3 ن كاك دج غ2 0 ناكو 2 ع دعلا دبع ىتاف هنع فرصلاو

 رشعماي لاق نإ وعن كلك ديعنا ه>ايشا نع ىريبزلا بعصم ىنثدح لاق لضفلا ىمع ينئدح

 لاقأم انف مقالا جاحالا رحبلاب ةرمحو ىعوالا للاب ةرمو رذالا دهسالاب ةىم اننوهشت ءارعشلا

 مشاه يغب ف 0-2 ند

 ءارتقاو ةاللص مكتلياو #7 موصو ةدباكم 0

 ءالبلا كاذ مكف عرساف * ى زتلابوزارقلاب مليلو
 ءاوذاو ةحلاو ا نب 0 6 ةأدغ دم يي

 #4 5 مكلاباال مكيلع © 0 لكل ق>و

 ءامس ا 0 # هنأ كل هر

 نب هللا دبع انثدح لاق عاجسش نب ديلولا مام يفأ ن نع ريهو نب دمحأ"ى ع ىلع نب ندحلا ينربخا

 ىطمعا ناو ن كلما دنع اهادوف اه اءاو يفعل 1 هل أسمع ميرخ نب نع كر لاق نسر
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 ابايشلاي راذعلا ينم كرداول »# انادعلا تاياغلا نم تقل

 اضل باضخادعب نثدحيو * نويعاار و> ناحكب مالع

 : ابارضلا كاكا 5 ع او د نوحا هل ف اللا 0 نقرس 09

 ْ ةبايسلاب لوالا لقتل م هنْطو ىلدوملا م هارب ال ءاغ ءااو ئدشالا كتاف نب 0 نب نع

 ياشها ةياور 0 يلعسولا 4 يف

 م7 5 نإ نعارابخا 1-0

 ١ بسنيو هنع ةباورو م-وهيلع هللا يبص هللا لوسرب ةحص هيبال يدسالا كتاف نب ميرخ نب ناو

 8 نبور< نإ بياقلانب ٠ كتافنبورم نإ مرخالانب مير ب 0115 وهو كتاف يلا

 لزتعا نم ا هوبا ناكو عشت عا ناكو رار رم2* نب سايل هكر نإ ةعزذ نإ كا

 1 اند كاف ىلع نب نسحلا )0 قريخا ( اهريضح 2 تانيا ند أمدعب امو نيفصو لجلا بترد

 ةمارغ دادزاو عا نع ف.ذ نأ اءأقؤ ءاسااب ا ديدش كلما دنع ناك لاق دلا# نع شايع

 || كتوقم.كفلاق نينم ْؤملا ريما اي ريخي لاقذ تنا فك هل لاف مرح نب نما اموي هيلا لخدف ن

 | لح راو وامملا سعلا برشاو ربلا نم عاصلاب ناضلان م ةعذملا ناالد دا هللو ا 5

 ينعنع الو كلا مع دعت الو ءارذعلا عرتفاو هالذ او نرد 0 ككاو هءصأ و بعصلا ريعم ||

 || ءاطعلا هعئف هدس>و هلوق كلما دبع ظافف رطولا ينه صني الو رهغلا اهنم ينيوري الو رصملا اهنم

 كل له كلاح نع ينقدصأ كحو ها هل تلاقذ هلا ىف كلذ ا ينَح ه 5 اع هدصقو هيححو

 تلاقف ”اهرباخإف هتقل.ام نذلا يفْوْلا ك1 نو كلا راكأ 2: ياف تلاق هللاو ال لآق ءر

 ١ امىلع لحرلا كدسح دقق كدع ىرحام لب 10 5 تالذ ف كل لاح اانا تا انهاه نم هلل ١

 1 ا نالت كا هتجوز ةكنام ىلع د كا تازيف كلكش تفصو

 | فرعي امنيتلهل نآو طئاخوأ لجر عم انى ردا ام هاو تلاق هل اهو تلاق جور ىلع نيم 0
 | اهرمأ يف هتلأسو هل كلذ تركذف ك0 ىلا 2516 تع رثل هنببو يني قرش 0 ةمملدق ىّشاَرق

 ا كلاح لكلا اماعكلأسا لو تاتا كف اول تكف امعهلأسف 0 مير> نب نعا يلا ه>وف

 دك كاذعا لع وجو هتاطاس دع لس 1 نإ نسوا
 ١ لئاقلا اناو هب يسفن تفصو ام

 ّْ ابايشلايفا وغلا يضع كردا ول * اباحعلا تايناغلا نم تيقل

 اش ءرملا اذا ديدش ءانع « ناسحلا ءاسنلا عج ناد

 # ”تاكساغا دمملا“ تكدواو

 اباتكلا ريمالا: دنع كندحبح *« .كاذ" كاذ نم ندواطن ل اذا
 دئاذ [ 2 لكب ندد »* *

 اناقلا تاشلا قون ياخ

 00 2 5 للك لااا 013مل نات 235517152235515 م ...١ صلو



 م

 لاش ورصنلا لوا لقت نامحدل هيفو رصتلاب ليقت يناث ةشئاع نبال ءانغلاوةعيبر ىلا نب رمعل رعشلا

 0008 ىلا ةرفو حرس نال ياثلا ليقتلاو ةعئاغ نزال كوالا نيالا نا لقو عرس نال هنا

 دامح نع صهزالا يا ناوى 0 نب 5 (ينريخا) يراؤخلا نإ ىلع ىلاو 2 ىلا بسب

 ةشئاعزبا ءانغب ة ةيجحمم كلما دنع نإ ديز ةيراح ةبامح تناك لاق ادم نع همبا نع قحسا نبا

 عنصت فك ردن 0 اع عم نأ كَ ا ا هب اهده 2 كاط 8 : ا ثبدح ةءلاع سا ناكو

 نا ةباح تثعبف 3 كالذ 3 ه4ه>وو هراضحادي زب نمعاا دعم توص ف ةمالاكو ص تاكا

 ديعم عم جورملاب الاسر ا«مغلبيو ءافخ ىف ةئيدملا ريما. ةيشئلط نال كلا نأ ةنارهاق- ارسل لورا
 تلاقام هغلب أةئسدملا لم اع كل لوسرلا , هدق 5 6 0 هوا 2 2 كلذ كل 85 1 لف تاقو أ رمش

 اح رثن ع لاف هيلاهشاف هنأ - 4ب 1 أم اان ديدل لاقو ل كيعم ع ةل>رلا ةشئاعن ا ا ةنأ مد

 00 ديعم رضح املق ةثئاع نا ىف عاصآ ا رك 0 ةبايح ربحا غاب وديزب ىلع امدق د

 انه رهشأةشئاع نا ند حرس نب الهيفو ةشاعنال 0 ترف 2 قلب ف اط ل هيلا ةماللس

 ىلع وهو ل كا و اذه كل ينأ ديحأب 0100 كاف اراهأ ة 44 نيعلا فر 7 تراشأ وهو

 كلذ لاق ةغئاع نس 6 1 0 1 اذه نيم ماوملا ريعأاب تااقؤ انام | اذهل ناي ا ةناغ

 هللا حاصا اذه كيعم لاو هلا ا ةثلاع نا نأ 1 دا لاق 2 اذهو 1 تاق ِي

 ينقراغيال يه هللأو وه كيعم لاو هزم عوسأ نأ انه ا 0 ناك و ديزي لاهو هلا هالا

 تااق كلمت هللاو اذه ةبامك كلاق 9 انو 0 |[ اد م كرمأ ةعاس || انا ديعمأب كالبو دب زب 7 لاقف

 حيشان 0 هللاو نا يدم سا تلا ةئيدملا هلحش ام ا 0 الوماشلا هده اطلاق يديساب لك

 اهاهأ ة هفيخ نيعلا فرط تراس ةبايح 4 ًْء تود تاه هل لاق لذد أءلف 9- هك اع نا نه

 كح

 يننف كدنعام ديتعاي تاه ديزي لاق ىديساي لجأت لاق كنمهنم ندم فن1 ل ا كاوزوع لاق ءانقف
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 املا ل عبرلا قطنتساو * د لف كاملا" لف

 اقطنم نا مهيدح عجر 0 0 طدخلا لسعفام لعن

 العم موسرلاب 0 0 * متل 2 | نم نيف

 اتطئتسم الئاسم رايدلا طسو #* هعومد حب ادبا اهب افلك

 ارو ردم اماه ندا هلع ىف اياسنا ين نيعا هلا ك5

 اقسوتسم ةكلس نه يهو رد # اهلك عومدلا اهرحاج يرذي

 يطسولاى رحم يف قاطم لم رفيفخ ةيراشل هيفو يطسولاب لوالا ليقثلا نم هنو ةشئاع نبال ءانغاا

 50 1 1 را زال لك نحو بدح نبالعف نالاشو هل 0 ن1 1 ه1 لاقو
 اد ار 1  لسيو هلا 0 ءانغلا نسحلا هحولا نسحلا هللاو تناف ةشداع نبا اي

 كلذيف ةمالس ا معساو فاطلاو ريب ةبامح هللا تدعبو لَا

 تس وص



 (*) ال1 نع

 ا انقل فهلا اناء> هللاو ىلب اناةفآل 5 تاي امل غرف املف ا / ابد نان 0

 ينغملا ناف نوفنأتست ايف اذه اولمفت الف لاق كل لاو ةبيولا انلق تنسحأ ىلا و 20
 هتوص انانغ مث (لاق ) تاسحأ ينغ اذا هل لاقي نا بحيو نذل لا أ
 ' فقاولا يمالغوه لاقدتينغ يذلا دايز وه نم دمع انأاب هل انلقف © داوسب حبطن ابه يبل ها
 ا هنع انكسماف اهو وأ رائد نورشع هتءيق يسالخ مالغ اذاف انيلا لخداف نامي ءوعدأ باب "
 0 ا يمأ قافو هيف يري تدسأا» لؤد م جرخيو هايآ م كف رعاف < ىنولكستأ لاقث |

 يد جرب م 1 يل إؤ ( لاق ) ه رمآ ىلع هونيعاف ةيالف قمأ هتجو ىناو هللا هجول

 | يفوت لاق يلا يف , لبس لاق ىك نب ىلع نب ىحي ( ىنرب>ا ) انلاوما ن . ء هل اهائدخا مهرج

 هس رب قيمها لال اهرب دايز ' انيفاس | الوقو هيف كلوش يذلاؤدسا مالغ دايز

 نيرشع هللا اند وأ ١
7 

 ا
 ا

 دايز ربق ثرغلا ىتسي لازا# * ةياض لوط د هن ادايز أن هل 0

 داص ةحاح زلا ىط.5 1 37 طو «* رد نيا لوا يلح ا

 ' هيحوتلاب ر 17 مول تاذنيمالا لخ َُح طصأ لاق هبا : نع ملا نءا ينادح لاق مع ( قري>ا ) 0

 تاع 'ناف تاه تملا ري د رش طش ا را تما لاق كليو - :5 نيا هل لاقف ا

 أ ناس ن نع اهف ىل رادف ىنيةسي ب وعون لامخالل ا را دايز قكاقسو 4 تقأو عضولا [

 هانغف طكعسلا دنع كنع يخرب اع ديل اق تاه لاق مث مست هن كتئ>دقو |مف هتءاصق 0 ١

 ريده نط تاحاحز ثالث # 05 5 يناع 7 0

 ريسمأ نينم ْؤملا ريمآ كيلع #2 ياا وعزل ذلار>١تدحرذد : |

 دل كار نلف“ ىف كتءاساو بح كمال نانا لازيا 0 دم لاق

 لطخالا روش 0 1 لهر قدحسال ءائؤلاو لطخالل نكد ةدبلا نذه يف غلا رائد فل |

 ١ « دايزام اذإ قدحسأ هريغ اما و * يناع مث ىلع ىعدنام اذا #* )١ نع ناماس نب ىلع ' يبري>- ٠ قينوع !

 | ناور ١ اهوا نأ هللاوذ ر حا 24 كوعدبام لطخالا لاق ناوزم نت كلل دينا و ديزي(

 كلذ يف تلق دقو ودب اهدللع ككلمام ةلح امش كلو ل اهرخآ

 5 ١ ا ءاح يح فدا مهلك لسر ةدبع هيلا حوذ قحسإ | ىلا | بتصغم د#و ايشدنم لذ دو

1 
| / 

ْ 

|| | 

١ 

 يي“

 1 نيم ماوملا ريمأ كاع * ىناك اوهزلب ذلا را 0

 كحضي كل درع ملأ

0 

0 

 نط تاع ا *« ىناع مث ىلع دات اذا 1

 اى

 هس وص
 ماكتن ملو نوزخحم ةراشإ *# اهلهأ ةفي> نيعلا فرطب تاشأ

 ملا بيبا الهسو الهاو © امحرملاق دق فرطلا ناتنناف

 ا

0 
 1 ٠

 6 هو كاوه ين نم طيس دقق »*# قندؤ وفدو يب> م 407



 نيالا نيا ف

 4-5 دايز ُز همالغ مى 'حعس إ ريخ 0

 كة

 ش 2 ١ | 6 ىلإ © | 8 7 ا 1 أ
 ْش ةييدملا يداوم 4 !دلوم نأك داير 4ل لآ 0-١ ها كول 4 متاع يف قدس وع رعشلا انوه

 | لوس هلو لمعاعارمشلا ىم هز 5 5 رعش يف هريغو وظ ه ول "دو هقاس هلم اع ٍٍَط اةعييص
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 3 افيسو عا نوه املا ىلع عاخ ت تلق 2 ”"امولاق ي“ يتءاخ ند يىف' دق ا مداخأ مب ينءادف :

 هيقب هب لقت نا ديرت فارسا 0 ةرامعاب لاقف ىلاخ دان صف 5 دك قلاو 1 1 وو ٍُق

 نم 0 ف كرش 0 نبل هللأو 3 نيئمؤملا ريم 0 تلك كلاقع م م نذلا ]ل حالا

0 

 كيه بأ اوف ع نع ل ل ا ا دل

21 1 

 نم: افس ىلا عفدف امطاق هب كلل صان لاقو كدعذف ه.اع هب رجا 0 هيف ىنناخ اعر ةماعلا

 ادع ةرام 7 | لاق يعخنتلا ىنئدح لاق يباوملا دم نب ديزب ىنئدح يلوصلا لاق هفويس ا

 ةد.صقلا هان هكا و |

 لعد هع ندلو نع فاك < لكوف ناحل اللف ماتح ْ

 ا د 2 0 : 1 الان دخل كيذا ذلا ترعأ دقو كين انا الا اقام رك "1 يي 5 0 آل لاق غرف اف 1

 تناكلاق قادخ] 0 , هللا دنع ن دم ينادح لاق نس يدع لاق 8 2

 نا ىلع ديزي ك١ دلاخ هق مدقإ يذلا ه رعش لاق نح ةرامع ىلع دادغرب 0 مع وذ

 ا مث يف نم حم .ث ىلعةعسر نها مالاعم 1 كلذاو كاع كهر هللا عطق هلأ ولاقت ة هز رح :

 لاف هوهألو مث تدب 0 كلذ 0 هم زد 5 و

 ٍبغواو نذاخ ديد ىلع ف رطب »+ 1 نايت 2 ع ارعصأ

 بضغءموسلاو قولايفامو ىلع * متيذغ فراهبانوذرب 0

 بق؛”اويروا نيذيصحلا اديزف د كلا مأ تنحي 0 | نا ,

 يعاشو ىنهكناك٠ تءاعدق برعءااىلع ةيصع هيفوماشهنب ىلع ىل لاق لاق ةراحع ادع مثلا ا

 ب رئاوهن 310 كحعىنب نءانب»و ككل للعسل الا ةناملاو نوءاملا كك 0 قى كلارعأب ْ

 هبات تاقلاق ة هعزذ ن؟ مع لاق وهند و تاقق كال نينؤا أري 0 0 كيا ا

 باب ىلع يف .فاو ت> هك ا . ءأن 0 ىعف ثحبف 59 17 ا كيو كا 22 دلا> و لاق ا

 ريرح نب بانا ىلع ناريءالا اوءاعا لاقف 2 اهلا: ىقدن قوركيا ةاذع ىلا راظأ اءافم6 :

 هللا امك اذ ١ يناخادف ينبح ريمالا مالها فرىعا مالت جر>و اوناوت ااه ءاح سصعاشلا

 لذ دوهباب ىلعيب فو َى> ال.اقألا نك اقوا لاقت دل + قرم نيا قرت اال تا ةقملاع هب

 ضب ىلل أف هم شح ةعبشإ هنادرو هصرقيف 0-5 ال.اقألا 0-9 نذالا بااعإ هنأ ءاغ ض ل

 يدل ا 000 وه اذاف ةمو تثوقدنلا كرر انا تدر لو كلا لقادق كل ازد موقلا

 ىدذمل ذل 0 يأ لوا كادك هللا ىناعح لوقا تاعحت هع 55 نأ 0

 فالا ة ل ىلا جرخأو تب رش و تاكماق داو ماعاعلا ىلا ب رك يلح داو ىازاف

 ناف ني 0 ا 0 كك 0 ىلع 3 20 لك 1 اهدا انأاي, لذو م

 كت د نكت تيد ابق 2 ا كم 1 هو كنغأ نأ جدأ [ت د



 ءادع ن يلد تعنشتسا اق ةرامع ين 2 0 د ندد تي ههوق ا ينام ْ

 ( هرييو تواذ اذا نيئمؤملا ريهأ د 0-2 00 كالذ 0 لاقذ فارمدأالا.-يف ىل نذٌؤإ نأ ُُق 1

 ل نا مث كيلع نينمؤلا ريما ا زد دقو من كنا هرب مل كامو كمئاقو نع

 0 ها لعل د مث هباومةوأو كوش عتوأ نيس كتيرارال د

 لوقت اضخم
 ع

 راز ينلا عم تءاسا دقو © اهسوو قاف ل ارار مالع

 1 س ٌؤرىلا رظف قيد 6 ن 00 ةرامج نكو ىدارلا 5 مولات داخل تايبأيهو ْ

 ( ةلك نم ىلع دحذ نينءؤال ريمأ ىدش كيت ناقرك او لاق تالا اذه سنا لد هاكإ

 هعم نا واكو نينمؤملا ريما ىدب نيب نايتكي امهاف داع ينأو هدد 0 كي.اعف كيف

 يه>و يف حاصن ناذئسالا ةثلاسو لا ءلا» ىلا قاوذتلا هل ترا ذذ دايعابأ ا

 ورم ىلا يروف نه تبهذف ههركيام ةلفاامو كنمظن» نينؤلا رمال حا كتان كي
 5 تدل 0 اني لاذ يمالا هناا تكشف تضم وهو هياع تادف ةدعس نإ

 / ىرتتت سمك يف فا لدم مه رذ فا لذ هاامو تان ةحاح ىلو دحالااق رطل هع
 | مل نئلاقح لا_ةن تاكلتو تءثءاتف بحي امف رممتا تاو كشرط يف كانو ادع اهب

 لوةاانأو فرض اوان حاف كلزك ال اهدا
 دايع. يلا ند ا ري * هلامف مركلاةدعسهنبو رب

 داص>و ةناطب جاع ىرلاب « نكي ملو هادلاو مذ مل نم

 داذرا الو رس ل2 ف يهتنا اقداشرلا لي دهن رمح

 داو> ريغ نانع تقلع يلا # هلانءإ يدب تةةلعذاتفرعو

 ىدالوا اثعش رحاخملا ريغ * تدغزاوءاخع ءاابيذ 0

 |مفدل ةد.يصق ةراهع ركن لاق دلاخن ملف *”دي- لاق يزمعلا | ندب لاق يك نن دهم ا

 ىنيذج دقل لاقف حاورالا وه اما زوم ال اذه يناتسدساا متاح وأ هل لاقت رام »الا حايرالا
 اذه ماح وبا هل لاقف حاير مهلوق ع ء.سا امأ لاقف يماع هضرتدأ دق ماح وأ هل ل133 ىج.ط اه ماا

 ىردلادج لاق نسما انثدح لاق ىح نب د2 (اندل) عجرو تقدص لاق كلذ فالخ

 مهدشناف امالغ تاكو عم اناوبةرضلا لها ءاملع ءانأق قااولا نع ةرددلا ةزاد ملك لذ
 هلوق ىلا غاب املف قا ولا اهب حد ةديصق

 اورشتن موي نال ردد © دكا ل ا

 نيئمؤملا ريا اهدشنا يح ىل فا ال لاق انياع اهلها هل اولاقف هر نع ينه٠ ىلع عب
 اناو هونأ مق اءاؤ لاق هنلا غم ينايس 2 لدحر ي' اهتكف ةداعقإ 5 الدر تثتحدم ياو

 نو قبلا ناالادك
 22 سبيس ا



 ل م م سس م: هوس سم مم هس سس م م م ع ب م سس حب سم

 ببرج نام" 21 1 0 ١ 0 17 2 ا 2 3 203 0 0 1174 : 2 0 7

 . 0 اش الل اي
 500-- يو ع ل

 فنان

 0 | شكرو خارن اهف « هتدمنا انم ةرامج ين 8
 ني 0 حامر نه لباذب #*© ا انه ١ ا ولو

 لتلك ىرللا كلاك نآو رع .ةل تع :فيسال كفانعأ ناف
 قل ىااضل الو-' كازا نع -# 0 هللا دنع نطوبال ذا

 لأ تدخ !اهوب هللا ملغ تقام كلذ 0 ناخ دف لاق 110 نب ةورفل رعشلا اذهو لاق

 ندخل تاقف كخضي وهو ساحلا نم ماشه نب ىلع جرخ م كانه ىلأ عقو ةورف رعش

 لاق كيلا عقو نب ارنا اك 0٠ اذه يف كلَع نبل لان كورد اناوأ اذه لمي لفت

 اذهرب# قرا اذه عد لاقف سلا 3 ايما اي تلقف يدتعوهو الا تانك ىتإ لهو

 ىلوق ىلا تيهنأ املف هنق يتديصق تدشنأف هنبو كنب ناك امو لجحرلا

 داس لوا عدرا و نوكتو « مهلع ر 2

 هل تاقف اهعاهف لاق 7 تاق ةضيقن ةديصقلا هذهلفا ن نوم ملا يل لاقف تدبلا اذه ن نوفأملا ف جا

 هلوق ىلا تغاب املف اهايأ هندشن أف كلذ ىلع لاقف يناسب ىمهس 0

 رغاصلا ليلذلا ةلزن» مسولب * انقوخنم رحاح ةغارملا ناو
 1 ل ل22 نأذوا « هع طن وكت نأب حاب رلا يثخي

 0 0 5 دع 3 تارك | هب همجوا ام تلق ةرامعاي كءج وأ يل لاقف

 ٍي هل ىلوق ةورؤ 3 اغا لاق ةرامع ىف ل لاق مدأ 0 هللأ تلكك ب ناو 7:12
 رد عورلاموينوكنو * مهاع رحم نأ ةيوسلا فا

 دق نمع وفعلا ريثك مهب رفظلا ريثك ناكو لئوهو ذاعم يف ناك دقو 'ىبط هب تا امان

 ل0 الا كلو كتي ضعاف اود كيلا انلضوا الو كال انس عال هللاو هل اولاقف هنلع
 ةغارملا نبا لاق مك اذا اناف ةورف لاَقف 2 مق ال ناف

 زداصل وأ عورلاموينوكتو ©. يلع رج نأ يدل
 هعمج فاقحا موج 35 يلآ م م رطضأ يب َىَح موقلا ف كيو هباحأ كر 0

 0 كح لاق هللأ دنع نب لع يف ١ لي لاق نسحلا ل لاق لع ) كان (

 ؟ ىتكب ىمأب ٠ ناكو هيدب 00 تارشلا ند ىلا تال 0 6 0 ناو ماما

 َّت "ا ىلا: كت راغ نار الو ةايقنم تلاق تلقنتنكا امو ىل لاف ل لوقأ امن

 هندكت 00 تك لاق ىلا- تءاسو

 مل هقيط 5 يف داع مهلاو # قر ثا نأ 1 هام 32

 مدعلا م قى دعابالا يفو 3 ا نس : ال يق كلأه تدع

 00 6 تى دقف مهلا يدل ل 2 امدح ميلا بلط طاق

 مره الو الدع مكاح تمي ملو 2# عال تك أ دق لذاعتأاةف
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 ناتملا ماد لشاشت لثو # اهناك عومدلا يمم ةفوراع“ 6

 يع - ولاب ليش يفان م ل ءانغااو ليقع نب ة ةرا 0 نمكلا ١

 م7 هيلو ةرامح ا 7-١

 ْ يفهدح بسأو ةيمسا مدقت دقو ىقطألا ا ةيطع لل لالي 57 ليقع نا وه ةرامع :

 ءافلخاروؤيو ةرمصملاةيداب 9 ناكو حعيصف مدقم ر ءاش ليقع نأ ةرامحع ينو تاتكلا و

 ةرصلابنوي ودا ناكو ةدئاف لك ىظحف مهدا وف حدعو هتاص نور ة.سايعلا ةلودلا يف 1

 ندع مك ديزي كا لع تءوهس ل 0 ناماس 7 ىلع( 0 ( ةغللا 4ع ندخل أ

 0 5 ةيواعم نب 2 5 0 تءولس لاق 5 لع ا 0 00 10 0 ىلع

 ١ ةرامع يدجح يأر ولو ةمرلايذب رعشلا محلوق 0 ىدج ناكل وه: ءالعلا نب ورائع

 | قدص كفل ي رهءعلو ىزوملا“ لاق ةمزلا دمت حرم ءاززشلا بهاذم ف رعشا هنا 3 ليقع نتا |

 ١ امو فعضوهر .ث يف لمس 3 نة -- هرد را ق ءاووتسا داش اوهلوش ا اق تعج تف

 ْ ورمعيبأنإ 6 كم أ نب 1 ينادحو (ىزع ءلا لاق) 0 يفةدحأو ةطةس ةراع ءلاودحو /

 ١) كسا نبا انآ .تاقف كنا ن 1 كاي يك نع هل تينأ لاق ءاللملا نإ ا

 0-3 2 كاذ“ رمعتاو 0 ءاب ءالعلا مكل ان ا

 0 ةرامع اج لا محم وبا انثدح لاق نا ا 0 لوما و2 نب دم ( ينئدح )

 | ا كيلع يذفخ اه امل لاف اما ! رذتعي لمحت كلذ دع هتحاح يف هتنا من ة ةأسحأ ليقع نا

 ١ ءاع رادع ناكو ( باتكلا اذه قلوتناق) كذجو كلا لف كل اح! كا
 ظ 0 2 لعهد كح مق امهنيب ياهلا لاطو يدسالا ةصيحنب ةورف اجهف ناسللا ثنيخ
 ا” تاداع اه ةراع ىلااق لاق ناك د ىو لاق يي نب دمحم( ينري>او ) ةورف لتقيت>

 ةمفلاو التف نا اماو توع نآامإ ةنسا نه لقا قا ةنس ىف تلوم تيك الإ سن ١
 لاف ريك ينب او ءادطإب 0 ياكعلا ينيدرلا وبا ىناحاه ىت> |

 هام 9 ها # ريك يناتقتل ندع ولا

 نم لحر فال 3 لدحر ةناعنالا كيم هل مهو 5 وب ا هوأنقف ريك 1 هنتفكف ١

 لاقيلوصااىحي نب دحت (يرشأا) | عاشوء تكل[ نر سرع ا
 لاق ليقع نب ةرامع ىنثدح لاق يديعلا مدا" نب هللا دبع نب دمت ينأدح 0 يزعلا ىف ل ؛
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 اءممالكاوطسوتو امه سانلا ملكتو هلاو ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر باكا ضارعا

 بقلب بعصم 'نب هللا دبع ناكو قفونلا لاق امهنب قيرفتلاو امهفكي يدوملا أف اورئكاو

 هلوقا لكلا دئاع

 دوعأف مكباك ضرغعو 0 # داع يدع م ا

 كيتا 1ع ؟د.ع دودصو #** دو ددص ىلع ىذ رم نم ك2

 مكمل صقنيو لوقلا ديزر دقو يلفوالا نع  يظفح اذكه رامع نبا لاق يلكلا دئاع'يقلف

 امهوا نيذلا نيتيبلا نيذهيف ىداولا

 ارح مكسيك ض ركيو مكن ادع دئاع<ب قدح مف كم لام

 ( ينريذا ) يءاشولا نع يطسولاب لمرو شدحو مهاربا نع يطسولاب ليق* فين نايل

 ا لا عاادي دا

 ناكو هيلع يدهملالابقأ ىلع هدس 2 ارضاح نعم نب هلي دنع ناكو اين: ةحدم ةديصق يدوملا

 يح.ءالا ديغشنأ لاق خيش يبا نأ كاملش 0 دما ىنادح لاو راهع

 عطقف ةنض تلف ذاكا يناغشإ اة هلا لاقف ةيدخو يدوملا يطاخم لمحف هين يدهملا

 هل 0 يد 1 اع لقأ 2 ” داقنالا يح.ءالا

 مون مشاعو كش كلعو ع انتونأ 5 0 كاع

|| 

: 
|0 

 ا 1
 منا: راحنلاو اءطتلاف د* هبت م أوعلا َرْد نار :

 هيسقم عفتا اق هللا ديع لح و هق ت0 اق ل دعو ينعملا اذو عدف وه كاذك ىدوملا لاق

 نب هللا دنع نب تبان نب سيساعد لاق 0-0 ضع ينثدُح رامع نبا لاق ذئموي

 دك م 0 سلال و دي.>الا نك ريدر 3

 يف ءاجم هنع ذخأتو ةنم) لعن راح رز دنا تلك يل اق. نال اب يأ طاع
 و ) 7 7

 كلذ صل بعدم 2 ناكو لاق هربك ند ضغا هز تاع 3 يناف ىف م6 د هل ل هيبا :

 هه ا

 ادصر حشا يا و 0 #١ ادقردق ى + ناكو ىم. اذ توا

 ادعو يذلا فوب 5 هيقع 0 # ةدعومعنلا انس كا كوة

 .. 1[ 2 َ 8 . : أ
 مح نَح يس ولا لمر جيرسنبال ءانغااو ي ريت أ ع 5 رمل 2 طيسلا 7 هصو مع

 2 د ةعدام هل" بأ كرا در. و1 لا : :
 ةأاصقخشم عر 3 رايخا تمكدمر لقو سد ربع مه ران 0-3 َن داوعل هئو يملا نبأ ا

 00000 0200 6 21( ل ةراعاو انوه اهذاعا نع يتعتساف باتكلا نو ادع لق انف
 ١ م 1

 دا هللو ل

 تس مص

 اكن الا ةصنر ضرف امم * ناف> الا ةلط كنيع ناشام

 كنئادعا ىلع كءاياوا نيئمؤملا ريما اب نعاف هللا درع كدج- نيدو ريبزلا نب هللا دنع هدحو

 لوا نع نيمفسلا نيده لا نيئمؤاأ ريم ا اب هل لاذ ةحاط ل 1 نم لحجر بثو5

 إ
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 دايز نس نسحلا نإ رع ىنبدح لاق ةمش نس رم انثدح لاق.ىرهوجلا زيزعلا دنع 3 2

 نب بعصم لاا لو حامرطلا يبأ نع ىرذعلا نع دعس ىأ تانك ود ريخا اذه تءمْسَو ْش 2

 امؤي ٍباوحلاب سم ةماعلا ىلوااذ بعظم نب هللا دغ نإ ما ةتياورو ص لع 2

 ءاملا ىلع يأرف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هركذ يذلا وهو .بالك نب ركب ينأ ينبل ءام وهو

 لاقو هديوهو اهبوهأ مهم ةيراح
 بدل نمو نرخ نم نة ذآ د بصولا ريعتسملا هلاوال لمحاب

 صح ,ال اا 2 ريغيف # ةيراح نيحال هل تا ينأ ١#

 بوهلاو ءايصخلانم لحم نمم *# اهب تفلك ركب يأ نه ةيراج

 ا نيا نأ فكنت اح ة«ااهكرد ال نأ 3 هف رعم 0

 يقاتو ردن لهل اك ردع 2 طخ اقف ادع لش 2 تماق

 املف هابا اهوحوزي 5 هتيطخ لق اه نين ةارضأ لدحرلا حكذت ال برعلا تناكو اهب ا

 َتلاق هنم تنل

 [عرؤتت فخ هللا ذيع لق ناق 97 ىككصء قات رك دلع ر تزد اذا

 اهوودص تيوتا ءااطملاةءاذإ #2 ساق كار 1 ل د
 اهرؤصق هلع تقلا (ذاريعف 9008 لود ةمايلاو 500

 هذه ضعءبب ( انريخا ) اهولتقف رتسغ رش ةوذ>ا اه 1 هريذ يف حامرطلا وبا لأق

 رك ذو :يرهزلا ةريزع يف نع هنأ نع خش يان نايا نإ دج

 ىلع ينثدح لاق رام نب زيزعلا دبع نب دا ( ينريذاو ) ةسرق ظافلالاو اعيم> ني رعشلا

 باطلانب رءع داونم الحر مداخ بعصم نإ هللا دمع نا َّك ينندح لاق ىلؤوناا دمح نإ ٌْ

 اهالولو لظلا نم كتنذأ عدلات فص نانا كسصم ني نيد كل نآدإ

 هما نأ لاقي ناكو لاق يزاول نأ لاق" ةيولسلاو !ثارذلا" نإ تلكو |(

 ضاشلا لاقو هيلا هني: هنس رو نإاكف نادرو هلكاش رح فركب احر يرد

 ليلس ريل نادزؤل تاو رش ةهافس لوكس
 ل[ لايام ربخافألاو تبذك :يرمءلا اق تارغلابا رذلاوةرعلا ذرعا ند هيشا ننال كلذ كلذ

 لاق ةؤاؤا ينأ لبتق نباياذهلوقت ىلا لاق طبس رحأ تناواداءجار.مطامو 00

 ائئاَق نينمولازيماوعو ينارصن لكك ر نأ لك نأ ريت |ةلالط لع رو نال ا
 محر لوقا ناف قديما هوعديو لطاب نع هعفدي نيفص نم سم لج ركإبا لتقدقو هبارحيف ىلصإ |

 ام؟ناتفؤملا'رماا عمستالا لاقف يدوملاىلعلبقأ مث ةؤاؤلابا هللامحر تنالقف زوءرج نب هلل
 بلطملا دبع نب ساب ااا هنب ناك ام تفىعدقو 0 نب :رهع ف ان باكلا دئاعل ومي



 )١86٠١ا(

 ماشلا لها هوجو نم موق هدئعو بارشلا يف يندشن | ىل لاق مث هتظفحام اهنم هندشن اف ىلب

 ناك يدر رامعلا دقتاف
 0 ا ىف * ةوهق موقلا ا 1

 اذ_.ح كلت اذح 0# 4 0 تي

 مك لا ا ْ
 يتم انيردام ىتح ائيقسف بارعشلاب انين اف لاق موقلا ناذ | اوذَح همداخ لاقف اهتدعأف اهدعألاق |

 0001 لعل ١ عم لجو يملا رح الإ طق اق ناتيكلا وادىف انحرطف انلح |

 رعأ هللا ادهتات تعمد تنأ لعقو كب هللا لعف لوقو

 يسم وح

 باوثلا فاكلل لعلو * بابرلا دن ملو تطش

 تايد كنا ناكل ه8 - عارف بازكعلا كفا

 آ .بتءصم ب هللا دعل 5 نفاكلا ند هقلاثلا ضورعلا نه ةكتااقلا تردد و هضطومع ا

 قحسا نع رصنبلا يرجييف رثولا قالطاب ليق؛يناث يداولا مكحلءانغلاو ىريبزلا

 رابخاو تعصم نب هللا كبع هب يي ى 6-0 فسوربض م 8 هللا 2 1- 0 ا

 نبيزملا ددعنب 0 دلي و>- نب ماوعلانإ ريب زاا ن هللا د.عنب تا بعصم نإ هللا دنع

 رابتعاونايبو ةضراع وذبيطخ حيصف عاش بلاغنب ى وليد نإ هرم 0 تناك نإ عت 5

 جرح ناكو الامعا أ مماىلوتو دك نمءافللا لئاو مدان دقو لفاملا يفءالكو لاحرلا نم |
 لتقاملف ريب ز ءاالا نمَحَرَْح 0 روصنملا رفعج ىنأ ىلع ةئدللاب نسا نهللا دنعنب --

 اميمح سانلا ن اورو رفعح وب "اولا ةريسن ةدم هزاتتتدا ناكل ليقو هنع ردنا دمحم

 ليعمسان حيلفو يم انثدح لاق راكب نب رمب زلا انثدح لاق ءالعلايبأ نب ىءرذا از روظف

 را ا لع م هس كاداو يل 1 تاحم لاق ءورذ ينأ نب دم سنوينب عسرلا نع

 تءصم نب هللا دنع لوق ةمدش

 رماد 0 وا شاو ةلاقم * اهباصون ودل وااهو.ححزاف

 يريمضن امال و>ر 2< نلو # كيلا معاد نه يني اودنع 3

 1 واقم قررا رطل # التدب يحن وشارا 1
 ريفزو ينداتمإ سفن نمو #* يوان ءقالاام

 ا لإ 1 تازآلا اهو ءاثام ابمضصم ني:هللا دع هللاو ندح ا لوشيو
 لاقيو هنأت نب ورمح ةياور نم يطسولاب لمر فيفخ ءارو> ديزيل ءانغ اهيف ناب امفو

 ) ينريذ ا ( -- لوأ ليقث فينخ 001 اممف ن :.| 5 0 نامحد نب ريبزلل هنأ



0 

 اعاب ملاعلا حسقأ #© ليقع نباي مصاع
 اعافترا يمي ايماس * اميدق د

 اءالتلا لتحان: ةدقا

 لاقف ءانثلا يف َتغابأ دقف لقف رامعاي تدمسأ مصاع لاقف
 اءاقضر الهنا تاما كلا

 ء> هْنأو ريدط نع

 يعاد تألاب *# باس نم ين>راو

 اقاعرةتياش 5 هل يف َجح اهل يميقرت لاط

 عاشت ل | ردع عر ادق 0 اهلك

 م اركوج #ارب 30 لزم
 مهرد يتاع هل ا هيلا اهعئدو اصيرق نم همالغ ا هيلع تناك ةبح مداع ا ْ

 ل را ا كاع كار كلو ١) اميحتسا يي لاةيلاذلا ةدسقلا امأك ١

 لوش اهفو لورا نعشلا نم ةيبط

 ىذقلا لع وورط يقم( و تع للا

 اذذهم ادعس راص # هتاصو رح ع

 يذتحاام نسافر * انكيذ رامع.لوق
 اذذحم ينانق ساو * اهرحزذب ينالاع

 اذح اه نوكأ « ةئذس نذالا كرتي

 هلوق هنف هرعش اص نمو

 هنسلا حضاو لالد * وذلانغيبلق حش

 هساغ هقطلم يفو # بوبرم دخلا ليسا

 ةئعاوه ىتو ىر هعمدف ياوحلا نال
 هنا مهل تلق ينوه * رولا كفش اولقو

 هنك اذاب ينمم * كاذ ىلع ينكلو

 و الا و اع لا 0
 هنك الو نكن كرت ادب تان

 هنهاحش ىلقلاو ل#_ةءاا يف 0

 هتلق يذلا دححنو نس ني ْ
 لاق يرائيدلا بلاط نب ددحأ نب .نسسحلا انئانسح لاقئءالدلا يأ نب ير ( نيحا | ١

 قناع يل تارا ان 0 هاربا نب قحسا ينئدح |

 نةلارق هذ 7 َر 1 0 ١ تلقؤ 0 0 526 فاول ا راثد |



 ( الم )

 رطملاو منغلا عم ق * وربلاو دعرلا ةلب
 رشبلا نم ءالخ يف © مكتيقا دق يتبل

 ردنا هي ف, اين ار
 ندا" ىلا يل“ ماعلا لل الاخ

 وملك ا ةقللا ةردلك ىمف

 ةيرقىلعالزت تارفلا ىلا اغاباملق نادت دب فرعي ا هعمو هرافسأ ضع يف راع جر ولاق

 لاقفاحام دهح دعبف هنع يل> تارفلا اطسوت اماف اريعم اودحم كرولا اوداراو ذاب اطلاق

 كلذ يف رامحع

 فال امام ذاباب مولا # نامي 0 لا داك

 كردلايف ىوهاو ولعااناو * 0 قنا نادذت اف

 كلملا تذياعو يمار تديش * ةطرو يف ىنعقوا دفلو

 3 كله نميف ايوان اليتق وا # دسا ىنكب نادبد تيل

 ١ لخد لاق ناظقيلا ىلا نع حاطنلا نب طاص نبدمم انثدح لاق يدسالا نسحلاوبا ( ينريخا )

 ريمالااميا هب حاص هيدينيب لئثماملف ةفوكلاىرسقلا دلاخ ىلع زانك وذ رامع

 صيخ واط نطيلاو ىرازاو «* صيهقلا يدواو طير تقلخا

 لاقف هانوسك هباس تقلخأ 7 لك اماذام عنصتق دلاخ لاق

 سر كل اديلعأ رع نع كلل *_ هدف يش الق قرع الحو

 - نإقت ءالطم ًاعردسا”كيرشو كلف عودلا رد كلذ كلاخت هل لاقت

 قع 1 لدا نإ هاا اا» قاطع نيحرمالا لكما و
 لاقف كما كتلك اذام ىلع بضغ دقو دلاخلاقف

 نضر افزر ىف نال دق للاو ةداعلا ىلع دات اود

 لاقذ نيماسملا نع كيف ءانغ الو ءاطعلا ضيقت مالع لاقف

 صرخرت دل دنع امور * دعااىذلبا كلا يفهللا صخر

 لاقف ال وبر ةناكم ثعسو مينا رذعلا ىذل صرب ملوأ لاف

 صيخوأ لدعم هنع هل له *« اليدب .ريقفلا نيالا 0

 صي# هئيعب يثعا عل * اظلا جرملا اذريبكلا ليلعلا
 صيغتت هلاشام ءاطعب * ىلدح كرابملا ميلا اناا

 صيصب لايعالو عايض نه # انحزر دق اياق# قر

 هللاَقُف قيوردلا ةريصض نب هدعجح نب ليقعنإ مداع 1



 حادتماوذ زانك اذ # ورمع نب رامع نا

 يحام هو>ع ال ساللا يف راس ءاحمو

 حالفلاب ىدوتو ح # ورود شاعام ادبا

 ١ هرعدي ورا اوناك موق ارا قرطف دواد ىنأ مالغ هللاقي سؤؤرلا عبد راح رامعل ناكو

 1 ةيالثب هحوبنأ هلأس سؤؤرلا ىحاص ىلا ثءيق دموي يش هالدع نكي و انقساو اًنمعطأ دن

 || املفهدتع اوورشو موحاصيإم 1 يرتشاو هل اصرق عايف لعش لقءاح ذا 2 0 سؤرأ

 لو اكنأف نوءمت< اًلْعاَو ةلا ىلا جرذ ل

 سورلا قاس يعديد * واد ينال مالغ

 سنماولا لإ كما # لق هز جح يفو

 0 حي رو # نيكو ا

 : سلدتب عاب اذا * « نمملحقلا ىتا

 هعضوم نهماقف ايش هنم ىرتشا الو لحرلا كلذ دحا برق. لف سانلايف تايبالا تءاشف لاق

 تنكام هللادرع نبدلاخ هللاةف هئاطع ضيفا نادمه عمرام ريضحو (لاف) هوا لاقغ وكاد

 لهو كلذ تاهه لاقف رودفااو را و كناللاف ريمالاا« 1 مولاقف اشك طءالا ١

 لوقا ىذلا انأواذه 4 ىلإ

 رسكنا دق اوخر مويه |[

 ردعضلاو لا نيل نا هب: يريلبلا, 8
 رسغنلا ةذخالا قاطت « دقف ةذخا هبمآ #

 ريكلا ةييسعو ج5 علل سر

 رطولا: ةذللاب نيم. * انو" يدق .امددقلف

 ركذلا مق اذا هد تك
 ريشا 1 يدب ع ودعا قزوااوإ مويا اناو

 روز هب  هشسطمخ # ىلع هيسار طقاس

 فع. )1 ها لا لعد رو لاكمال 0

 لاقو هنأشل داعو هلاححاصاو هنيد هنم يضق هضيق املف هئاطع+ يصاودلاخ كحضف لاق

 راما وا ند رافع مربا مودملا ع د
 راعني لاول ها عك دا 1 ذا
 ا لمعلا نو طر «اظملاك 7 وقلا) ووف

 رف اهو انقر ص ركملا مق نإ هاا

 رولا وذ عاسنا اذاز * امطلل دوعلا عرش

 ا 1 طلات مذ رك



 الازف ا بايشلا ىدواو ن اك ام ناك دف وىذمام ىدم دق

 رشا اهق طف كر 0 اضع يناءمما تااقو هي م هبا تقرخو ةمود هّتبرمضف لاق ١

 ٍ 0-0 2 نت سو ىلإ اه تف هياع ةريغ «رشو ءاذأ يف تدازف ءانسح ةيراب 3

 ئ رلا اهنم أوغلب و كلذ اولعفف رامع بايت اهماىغإو اهذدن ريكو 0 هرم ومدح نها ا ا هه كا سك ا م4 تاس ل

 ع كلذ يف كاةف راممل
 »+ حابرل تدَ هللا اه 2 مع 1

 حاب اصلا قاع سالما عزه د 0

 حاكنلل اينو *# ىؤت نيح 00
 حابب دعا نمله # روقع عابد 6

 حايص ريغ ند لخلل يحادك نول أباو

 يحاوتلا دودعشم ك0 مراص نانملو

 ىلاقملا يش 6 ةتقي رش ورذدملا عطقي

 يحارسو اهيدب نه *# يدالخ هللا لى

 يجالت نم يخدو را# احلاو بحءاصلا 0

 ا يلى>ادقو *« لح ىأ تدع

 يجاقلو ي دال ند ان ارفص د تاو

 يحارطاب ته نيح حاد تنب تبذك

 يحانج لايف شاع *# يا ناك ول ول متاح

 يجامسو يحاس راي اف ىلا كلا دقلو

 يحالسو يدازريغ # امش 35 ّ

 خاص يذ داو ن * اطشأ نيب ا

 حايرلاك دو بسكر لخاتم

 حايصلايف تدداو * تاو تراغ م

 كيلا نارك تلا حلك يئاتبال

 حا دالا نهم نكحو# م تلا ةيمد

 حادقلا درب نمن اخ _ءاغلايدصا ىبه أيه
 يحالص نينلاو نا ىند ةموداي تلق

 حادر ردا فاطخم * مد نون< 9

 حاشولا كلاود ناحلخاو جامدلا م



 )ة١8 (

 اقداقم 5 يطدل ذآ لششإك لالا

 اذهل تداعو نت يدعو < 4 ماتو

 ايوه نيتللا و ايا يق رسلا ف
 3: نيف رار ك7 0 كف ةقالاات

 اة اة 1 ود عاد ع كاد كات
 يل صماو روح و تارجقلا صاو هءادروهب دن قهصو هأمق ىلع طقس قدح ديلولا كدعضطف لاق

 ْ عا ركس ىح قفصإو برعشي وهو هيلع اهررك او تاربآلا هذه 2 تامدعإ داك

 0 ربعن "قع دق 97 تاّقف رامت لعفام لاق 8 امضرقف مهرد قلا نيثالثو نتلحم ىل

 إ نيئمؤملا ريم 3 الا هل تاقف مث رد الا رك هل 5 هب كادوا همس فعمضو 1

 1 1 برع. ؤ طرسشلا هعفرتف ناك وهو كاناذيا نه فرص لاَ الهنا تلق د كاد اهو

 | ىلا يتكف هل ضرءي ال ناب بتكنف هنع فكي الو بارسشلا عدب الو طايلاب عطق دقف

 هل عفارلا برع ا هربع الو ا ُق ًارام سرخلا 0 0 هيلا عفر ال نأ قارعلاب هلماع

 1 دل ارا كي هللا نة ا هل تاقف هب هتكحو لاملا تدك ًارامع قاطاو نردح

 ١ ةلقل كلذف ىلع نع لاقف ًافلا نيثال“ هتلق *يش عضواب تيسك ىتح لقاع هنع لاس الو ارش |

 أ تعفدو هب تصد اع كلذ نع تنوعا 8 ا ىدصل تاه هينازلا نااب 02 ل

 ” ردا ل نسال 0 كازو ىخا اي هللا كلصو لاقف كالا هن هيلا 1

 ريما دهع اذهو اذه كتيفك دق هل تاقف توما ّىىح ادبا برضاو مهرد امم يعم مأدأم اهب

 ىماهب احرف دشا انا ال هللاو لاقت نيد كفر :نذ"لك توصرا ناو تر نإ 00

 ٍِ هلام هني و تام 2-2 بارما كر 1 كالا ضو قادص حا ند 0 ا لاملاب

 هل" تناك زانك اذ ارانع نا ءراتخاو نانع ردش لع لمتعملا( قسرا" نكاد

 تايحلا برش يف هقاح تدلح نف تناكو رامج ما امنكي ناكو حاير تا ةمود اها لاق هان

 قف تدء> مْ شحاوفلا ىلع معو اماعإ كاملا 00 تراص قى هفسلاو نو

 : 0 رام 8 لاف رم كب فاسولا ةرامإ

 ظ الاخ تءئص ام 0 فوبو تدع > دقهللا تأ

 ! الوبرلا كلج زدكرالو هس الغر ودتالم ودابكيو

 5 نيملاعال يك ريصت م هيردح او اةسوت رصملاب نأ

 الاق كنم باهالا واسب ل * دحب كنفقن نأ فيقثو
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 يات الل ا هن جتا هس ل طاح ا نط لا تم ا تسلا < تتحكم

 َر دو يماشولا لاق ياشبلا 5 ىلع واب 2 ىداو ١ -- انغلاو زانك ىذ راهعل رعشلا

 ىلا يداولا ماسا هلا كلا ىحي

 1-3 16 1 رامم را 1-0

 تاكا كلذ تدحو يفوك ةيباص ىنادمع زانك اذ بقلب ريك الا دنع نب ورهع نب رامع وه

 تارا هو نحت دقو تارثدال ازفاعم أريمح انام رعشلا نيل ناكو ت7 :طا هللا دع نأ دبع

 ةحلاص ءايشا هلو ف>سلا مح تفاهلا ديدش هرثك ١ نه كحضب افيرطظ ارعش لوقي ناكو

 0 ةيوارلا دامو وه ناكوهراعشأ بختاهو ءاراحا ل , عضوملا اذه يف 0 7

 52 نم رامعو ةقديزلاب امم ناك مهاكو نوقرتشإال 5" ىلع نوء.تحيو نومداندي سابا نبا

 0 كل سانلاة ويش عمناك الو ة ة.-انعلا ةلودلا يف ريم هل عمسأ ملو ةيها ينب ةلود يف |

 امدح لاقدي ز٠نبد# ( ىن ريخ رولا نوط وهرصو ءاشعأ ةفوكلا حربي الو 0 عدجتلب هأبأ

 ن فلخ ن ذمح هب ينريذاو ةيوارلا داح ندع, معلا نع 0 َّنَء قحسا ن دام

 ديع نب ماشه ينهدقت :سأ لاق يرمعلا اثدح لاق ي.ارفلا ميلا ندع اه دح لاق نانزرملا |

 ىدوالاهوفالا ةديصق ىندشنتسا هيلع تا>داءلف نال>و ةينسةلصا ىل صاوهتفالذ يف كلملا |

 اوذاع 2 مههوك ىلإ نأو دع مههوذل اون ْ رشاعم ل

 * عجوتت اهيرو نوناا نما © ىلذولا بيؤذ يلا لوق يندشنتسا مث اهايا تدشن اف لاق
 اهيا هتدشن اف © روكب ما عدوم حاورا * ديز نب ىدع لوق ىفندشنتسا مث اهايا تدشن اف

 ناتو اهرث امو | ! او ترد زاتش| نع قا اناروش هدنع تقاوتةا ثنو لع ىل ج6 -
 لا تا دف وكلا ىلا يندرو نالمحو ةدو را يل لمد 3 هدشناو هريخا اناو اهقالخا

 ءدخاو ةضدالا دعا نم 'يث نع عراق هيما ديد ق' تنلولا ينهدقتسا م لبقم ل ظ

 قرح قح هده وش ىلا نمو الو هلل 0 الف ودللا كلذ ءدهدشإ| تاعج مث !ز

 لاق منه اب ا يد لا عفش نان تنرط و هع كاضشو هفرعف زانك د رامح ر 1 ْ

 ع
 اهظفح دقي ىعع مل أ 5 هإ 15 2و 0 3 مت تاقف هرعش ند ي* كدت ء له
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 كلذ ُُق ا لاَقف يعارلا كح يفرم :ءلا 3 7-5 ا مه>دم اذا

 حلل كو مَع ديز نب 1 ع يل

 لكأت فل اومغ رلابا وفلعت ته *# لئاط ريغ انهه , اناف ا
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 ىب انيركشلاف شارفلا نود ا دادح تحب“ اتصف »+

 يداح هود اهو ةيشع »* اناوس

 دادعلا مزالا يف نشانلا كتغو..# "ىلا "هللا ةيلخ نأ

 دامم ىلا "ٍبؤنال كب اك ه8 ود فلا" هل كراك

 ك0 001 ص 1 0 الا 3
 ه4ةويص اذه ه روش يفو لئاقلا وهو رعاش ىعارلا نإ لدتحو :

 هس وص

 شيحلاقو 4م ملا هلدسأ ُِق يعاشولا لماع وأ

 لياقف (١)اهّاما ءاومذحضف # اه رانا موا ةيليقع

 هل ةسحمتلا#ذ

 تاق لوقت ىصوامرضيو
 © ' وص 8

 اذذ_# اير ةم * الس نم باقلا حصا

 .٠ ع

 5 تةدتصت تدك و تدرج اق اهم لدنح لعد

 اديس 1 5 2 ذ[سارفلا 0
 اذكه نانلاو :نكك

 5 دوق باقلا يفو يم ءاقحبالا ميك ف

 اضليفم

 .فعضم نيفلا 7

 هك * ةباص نك ةوذح

 ليثف اهرصخ اماو ىورو )١(

 ةدل_د> ع

 انافكام ةيدحم "يف" ترض ١ هماب قد جئرودلا ىوزلا كيل
 5 اوغلا ىلع لعدم سشالو نإ امص ١| نع يي مد مل تاقو ٍ

 ا قدحسا عماج 0 قر نع روم اا ليش فمفقخ قدسال ءانغلاو نعال 5 ل رعشلا ا

 1 ة:ءدش هلع و هعماد ْق هاندحو امو رووهدمم نك وهو ليقث يان ع هق هلو يعاشنإلا لاقو

 |. رفعج (يريخاو) لمر فيفح ىدبال اماه

 ئعاولا 21 لدول 0 هل عوبأ لاق قدحسا لاق يعاشبلا هللأ د. 6 وبا يي لاق ةمادق نإ

 لوي ًادنأف اه دذو ا ره دقو أمون اه ا || رظنف اليخب ناكو ليقع ىإ نم أسما

 كضغ |
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 ند رادنلاق اله>و هاوس #2 دعس 6 ليه باقلا اذه 1

 دهع نهب :رطاكل تعال هوائيدق# اه مادو يفسح ناك 5 5

 نائيل »ا ا كو هيدتلهنا يعاشطأ وذو يلع ولا لوآلا ل !.ةثلا ند نك نيثيلا نيذهيف

 موف لاقو مونع جر ا 00 هوجزأ رعش مهاب اءلف مالم نبا لاق

 م.هذلا س ضدلا اهراح ةفاذ *« اهاعار 0 نبا ىرأ

 0 ةيزاع رسال هو ل ا ارو مهم رواج دقو

 ميلك نع يراك ت تلي «© اذكضنأ كيرا 2

 مدق لاق ساو نع 62 .ع يلا ن ء متاح ونا ان”دح لاق ديرد نب نسا نب دهم (انريخا )

 لال هللاقف ههصوو هيبأ 90 3 2 ناكو ه>دمدقو ةدرب يبا نب لالاب لع ىغاولا نب لدن

 هةموو ند ةنارعاو همأو هيمع دن قف لوشإ ىذلا كونا ع

 ازحم 2-25 كل 1 هياع لير 5 نكل لدرس هل لاف أءاغم هابأ نر ءام كلعل ناك دقو

 لكلا قرا ني يدعو ةلوق نع كنا نياق: ةباب حالنا ىلع ابضغ مقا هنكلو

 نكن نماكتسل نكلو عاقرلا نب ؛أ اب د 0 ىحبمي دحا ن رم تنك دول 1

 ا دليلا هك ماو 0 ب .أو »# امسن مكل ف رع ١ ةعاضق ىنأت

 ىمعويئريصلا نار د ) ل ( قد ل3 03 2 5 ه4 لاقو لالي كدي لاق

 اكل لاف ةكئاع نا نع نمرلا دنع نب دم انثدح لاق يزيملا ليطع ع نب نسما ارو الاف

 هلوق 2 نإ كلملا دنع يعارلا نيهح ند كيمع 0

 لاق را اذه كلما دع لاو مهثعاتق مم

 تك ك.ةحاح ىلس لاق ق>اح تدضف لق لاو 100

 ءاقدص مهماع درت لاق اذام ديرتف كلما د.ع هل لاق

 تاغ باف تل 1

 ىخحئاتدح لاق ىناذعطادنعسنب دم نب دا (ىنثدح) ةمركملا هذه دسفال تنك ام لاق

 7 00 تعد لاق | رع 2ع نإ نا عر ع توقعي نب قمسأ اند لاق ىتوادلا نسحا

 ىلام نسحلا ايا اي دم نب سايعلا هل لاقف نسح نب هللا ديبع نب يسوم هيلع لخدف موييف دم

 7 ف1 نأ كاذلاق نمل انا ب ناك امولاف ءويلاناك اب قرال ينا هللاو وم هلك اق: اريقتم كارا
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 قدررفلاو :ذصتلا هده ىغارلا رد 2 وأ لاق لاق نو رطا نب نسل نإ 2
 ريرج لاقف هديب هتقفنعق دز رفلا يطغ © اهتكسا لفسأب ,صرباهب * هلوقابف غلب املف رضاح

 لوش ال كلنا تملك كفل ناو لا هارد قدزرفلا لاقف *« اباش نيح قدزرفلا ةقفنمك *

 ارير> نقل قدزرفلا نا امز> فاش اهب ثدحي ةديبعانا اريضاح ناك لحر عمسف لاق اهريغ

 هشااعاو امدق:. هلاق اًكيش اذه ناك امو كلذل هنا ا لش مل ولو هتةفنع ةيطغتب عارصلا أذه

 جاه ىذلا لاق فارغلا وبا ىنريخا لاق مالس نب دمع انثدح لاق ةفياخ وبا ( انري>ا ) كلذل

 قدزرفلا لوقيف قدزرفلاو رير> نع كاف ناك ىعازلا: قدزرفلاو# رْرَخ نيب حاملا

 هيف دازو مدام لث» ريا قاب ركذ 3 هسفن نم زنا رير> ه.قلف اه ا 5 ا

 هتلغي برض امل لدنح هبال لاق يعارلا 0

 اباه مث ةلحد ضاي 1 1 0 1 3

 ذاع :ننوكمل هللاو امآ نبال ىعارلا كاين 512 وزيرا اتاي و يع ا

 | مديوءاسأ دق هنأ يعارلا معو انثوسأ رك ذي الو انزواحم ال كاياو ينود م هناف كياع ةمؤشم

 انك ذا ايتخ ان دك هلا ريس ىف ريغ لوو هش ىقع نا لف تاما, رذ معز

 وبا انثدح لاق شفخالا ناماس نب 0000 و 2 قا كانا قو

 لضفملاو نأدعاسو ةدن تان 3 نادعس نب مها ربو تيزي نإ بشت نع ىركسلا ديعس |

 سعااسمج اولاق ءادببلا نبا نع مالس نب دخح نع ةفيلخ 0 هب م ليقع نب ةرامعتو ؟

 ' ينغتي وهو يعارلاب ل 1!

 امدلا رطقت اهذاغنأ ةيفاَشب © هتيمر “يثريغنم ىوعواعو
 اممص زهاذا يناو دنه ارق * ا مناك ةاورلا ءاوفاب جور

 مالا ١ ىعارلا لاق ريرد> لاق نيتيبلا نيذه لوقي ن. هل لاقو الودر هعاف ىعارلا اهعمسف ا

 لاق ًائيش هيف اونغأ ام نيتيللا نيَده ياس: ىلع سنالاو نيللا م.تاول هللاو اذه لش نأ |

 ه_ٌطرتعا هعم'ةريخخ ناك كلذكو ثءبلا: يف ريرخل ناتيملا ناذهو ل مالس نب ا

 هو>وو برءلالاحر نم قعارلا 5 ا نا لاق لاق ةفياخ وبأ ( انربخأ )* ئشا ريغ ىف ا

 الو عاش رعش ىذتشنأل نا ىأ كلك ند مالثلا فيشر هاك رش فرك لش نار

 ريرح هل لاقف هتريشما ءاجم ايذب كلذ عم ناكو هضراعب

 #*  اناطولا حدتمو امم #* ضر ةرشنزاوهيف كضر 3و ٍ

 ينب لبالا ىعار رواح .فارغلا وبأ لاق لاق مال ١ نب دمت و لاق ةفاج 31 ) ا 1

 لاقف شبا و يف دحأ مل سدش دبع ين نم نيم م نه ةانم دبز نب دعس 1

 امم اهلبق ةيل انتم امو ه ؟راوج انيوه انا 0

 ا قرفتلاب اناكو امي * 0 قد ني.ح نم نيطيلخ
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 / ءوسي ريع نيل نيؤتل هديب ربرح سفن ىذلاو قارعلاب لاملا نسكت كنو. كيرلا يارا
 ْ ولف لبالا ىعار قر ةاز قدررفلا نحكم اهدك أف ةددصقلا 3 عفدنا م مث نه رس و

 0 كرف ليف لعاب نوف ناسا غرف اذا تح موقلا ( ف 5 داسلا ضارالا هل ثةعنا

 هءاوصال لاق مث هلزني ناك ىذلا هلزنم ىلا عال دعو لكلا لح ىارقلو نغو رست هتلغ

 | مؤشو كمؤش كلذ مهضعإ 0 هللاو مكحضف ماقم انهه مكل سيلف مكباكر مكباكر

 عواخأ هو راسام اريس اناهأولا هللاو انرمسف لاق مهاحرب ريغ 'يشب اولغتشا اقلاق كنا لدنع

 ضخغف#رير>. لوق مباهأ يفاود>و 3 عدلا مار 2 ريغ ينب راد ىعأوعو فشلا

 | نم اعاش ال ريرل ناو طق ناسنا هةلبام هللا ميكا سانلا هدشانتي # ريع نم كبأ فرطلا

 ! ( ينربخأو ) مهدلوبو م نوءءاشتي ن الاى مهفهنبا او.سو هويسو ريكوذ هبتمءاشتف نا

 | ع وأ هلثع ةديبع يأ ن نعو ور< نب رضالا ينثدح لاق قانونا فذ لاق 0 ريخلا دع

 0 امالك اهزاحتا ىلا نامحال هللاو اركو ارب كئاسنل كلبا رقت تئحا هريخ يف لاقو هنم

 | ضغف * لاقاملف اضيا هريخ يفلاقو هعامدأ نهاياو كءوس راهلاو ليالا ىنبام نوماع همسيم

 زوحم تءمسو لئاه توص هل ءاغ فقسلا هسار قد. ةبثو بنو # ريع نم كنا فرطلا

 وهو هيلا انئجف نوح هللاو مكفيض موقاي تخاصف هيوص مولا قلد ف هنك اس قواك

 ا ١ ةرز> انااي كلام هل تاقف ةم_هكلا برو هتحضف هللاو هب 7 هللاو هتضضغ لوشو و.2

 أ نب لحسم نع ىلثملا ا ركذو آف هيلع 50 بصقلا دشنأف |
 جاجحلا 1 لاق لاق ءأ ل وم هأ نم هلأس ال 0 جاححلا ص هربذ 1 لد ع 0 تك ٠

 لاق هنأ ينغابف ىل_< هيو يل 0001 تمدقه ده ١ كعك يعارالو كلام ٍ

 هل ةلكيف اضيأ لاقو أ

 ٌْ نما ناف ىلع قدزرفلا كليضفت ينفاب دقو رضه خيش كلا لدنح انأي تلقو هتماف أ
 ند ه ل مم و ريخلا ا ردو مه 5 كمود تدادم يال كلدب دانك يتسفو :

 دا 2 اياوتنأ ا هللاو سلا ارئامك ومعي كلها نافل 3 تأاقف هريذ يفلاقو 3

 2 ع تاك نا 5 ناف هد. ال ا مس الف ديرما اذه 0 ىلع م

 اريرح ءاحبلا يف قدزرفلاساغ # أريسسف حاورلا اند يدحاصاب

 ع اف اءف هناثعإ ت1 اة اع 500 من يضع تيفو يح تع اه كير 3

 لاو تغلب أملف اهابا

 يت> ينفر

 ا ل اناا رع وب لوقام لكحل

 ينادح لاق شفخالا 1 لع (نقروحا) ) ارمث نولوش لاق مب يدب لل سراف لاق
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 لبالا ىعار ناك لاق هيبأ نع ينأ'ينادح لاق' اصح نب ةرشلا هك دو لق سنا
 سائلا 2 نم ناكو 3 هك ع يعار ناكو هلضفيو رير> ىلع قدزرفلل د

 ىضذقي يذلا لحرلا اذه نوب 0 هموقن + كارلا ريرج جرخ كلذنم رك أ املف

 5 تاد'َتَحو هن هيف يبأر تر ورح لاق مهحدمأ انأو هموق وحم وهو قع قرردا

 ناكو لاق هيلا يري ا م 7 قزرمسام .هللاو-لاقو ةتباذ ريريع كو .ملو لاق هيلا 0

 ضرعتأت جر لاقاف ن 0 ب دبرملاىلعأب ةقلح امهئاساججو قدزرفالو لبالا ىعار
 دحأ ملعب لا قرم 0 هتيقل هسا نم فرصلا اذامأ 10 0 ثيح لايح نم هاَقل الاط

 بنذلا فوذ# يوحأ ىلاروم انك ار هءارو ريسي لدتح هيئاوق هل ةلغب ىلعرم دقوه اذا ح

 تبرضو لدنج بأي كيابح سم تاق هتلبقتسا املف ببسلا ضعب نع هلأسوؤ همم ىئي نا 5
 الاءضفت : قدز رفلا ىلع لضفت كناو و عمت تك كلوف نإ كوخ انأأي ت تاق هتاغب ةف 8 ىلا كاع

 ىرمأ يف ةفلاك كيلع الو كنم سلو 5 نإاوهو رو كموق جيفارا 5

 الوةمئال هم لي 0 5 ا اهالكانر م لوقت نأ نيه كلذ نم كيفكي دقو همم

 عفر 5 لدز> هنا ق ُ 0 ىلوقل اياو>ح در 3 .كفاو وهو كلذ وع ا لاق يف

 أرش هم لا كب بكد تاك ىلع افقاو كارأ لاق م يتاغب زكام برعضف هعم 0

 00 تكا ىلع علام هللاو ال 7 هس 0 جل ينعا يوع هيفس تاقا ىاذإ ىلع

 1 م

 ناغ كتان هالات افاد راك وع لولا نا

 للاوالو ريرح لاق وشن ةحراط هنو دلت كح رطب نقلا و اماين ال لاق كرا

 هلزموءاشملا ىلص اذا قد ايقفميو رج فرتصناف .علع ام ناكر اساسا ةردللا د 7
 0 دس نم ةطاس ةؤتاو.هل |وككرتسإف :ىل او رسأو كي نه ةيطلب ىلا سا ل

 ١ نابع شارفلا يف وه اذاف هيلا ترظن يح هر ىَب تعاطف رادلا يف زو هتعمسف م

 منح كتل ىذا اوان ا 9 تأ آر نوذحم م 2-2 ترد

 املف اب نيناك ء لاق دق ريك وه اذاف رحسلا ناك يتح كلذك لاز اش سرامي امبو هب هب عا

 هلوق ىلا غاب

 بالك الو تغاب ايمك الف * ريع نمكنا فرطلا ضفف

 دق سانا نأ فىع اذا يح حيا م ةعكلا برو هتيز>ا لاق 2 ربت نيح كاذف

 قدزرفلا ساحمو يعارلا سام فري رير> ناكو ديراب مهسلاحم يف او_ساج
 تماس ببي ابمممماببببب بومبي بمصاب بسس ميمو همسه بسسس هج هاد يي حتي ياا الا

 جرساف جرس مالسغأي لاق مث رعشلا ندسس> 51 ه4ههحو حاصاو نهداف ندهدب اعدؤ

 ديما لق مالغاي لاق من م مالسلا عضوع ناك اذا يتح مهسلحم د.صق مث اناصح هل
5 : 
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 قر دال هناا لع اراعناف © كوذيلا ىذلا "تنشلا لدماو

 لانعلا وبأ هباحاف
 الا للا دعانا اذناا 8 ةمظت باس ندا تمدقا
 اذ مل 2 متو اهاسنت فوساو
 نو_:ح فرط هللاو اهب اذاف © يتحتم يأ اضن ينتخامو

 ينينغت ةجاح نم الو ارغب * تربظا يف اذا ولأتال ءاره

 نييلتلاو ريصحتلا يف ندتف # انا وأ الحاق كءاذح برق

 ّْ د تا طه 0 ا عدا
 اطل 1 و دامس اللا هزاع اول كالو اه ذك ذلوامي ناو ضاع ىلا اذه" يف امطَو

 تال كا عخلا اذبل دس "قالا م ءانرع "داماك 7 و ةحاصفلا
 وص «٠

 1051 قوام ىلإ ع هب ازايذلا ركام ناك

 نم

 انقل سلا كلازل كورا ناو تيافزك [ كاس ل
 قحسا عاج ندو 500 نع رعدنبلاب لوا لقت فيقح قدس ءانغااو ىعارال رعشأا

 1-5 هرايخاو ىعءارلا هللا 1-0

 ينكبو رشم 0 558 معلب نسق نب ةفصح نإ 1 9 روك هم نب نَزر اوهنا ر 1 1 ةيواسمنبا

 نم 1 ا وهو اهايأ هول هدودو لب الا هدام ةادكل هيلع سلع بقل ىعارلاو لدن أ

 قافرب 7 10 0 قدر ماو 0 نعيد ضرتعأ ين تل "اممم امدقم 0 مالسالا 1

 انو اضعأو لير راجعا 0 كلذ ُّى - صا هلت 5 دقو هدعضفف هاحعهف 6 نأ

 لوشا قوتنا صيع ءلاينأ نا 0000 دنع نادعشا# حدم هذه ي ءارلاةد.صقو

 أرازغ 0 صايعالا ي »* 00 ب كمه رش نم ىحر

 !رازتلا ىتأام ءوذلا ريو 0ك روش و نهاوت يتات

 ارا نأ عونا ناحام اذار« هسغ  ةالملا+ تعنت (للخ

 انا فا واف ع ءاذبا واجر ةهانان

 اراكتا ناحت 7 اقورط كاي عرس 6 . 1 0 1

 ارارغالا ممول لخلف ليس وح 5ك ىلع

 أراهذ ةهدذع 0 ع 57 نيقلو هراز» ندم

 الا 6 ىركشلا نيملا نب يحي انثدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( نريخا )
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 ان

 ان
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 د ةففو لاعلا نارا ع

 يناذهز واما أ.سن هل دجأ ملوءا اهلا ةريسع نا يف ديْشلاو رمعوبأ لاقو ةرتنع ين ب لايعلا 3

 ءح رك ذ اهف رصنبلاب جزه كلامل هيفو ةشئاع نال ها قحسا |

 | رعاش هيسن نهب دج وام ع ا اذهو ليدهن دعس ن هحافخ يردكلا وهوتاياورلا نه ئىث

 1 ل د رس 6 لس متمالسالا وةيلهاللا كرد مرض ليدهءا ونش نقود تسد

 كالا لاناسز اهمال ع انك !لاهوةرهزنبد.عهمع نب اميئريةديصقلا هذهوةيواعم ةفالخ

 اكو عب واكس ذه نب دعس نب ة جا ةخ يفي نماع .جاهر اعزب دب واي اواو ا

 موقد عما لاي ءلا يأ ي جا نإ انيف هل أن بادعم لاسلاوبأو كاطخلا نر || ارذ

 "نس اع قنب ردن مم 0 ءلا وبا كلذيف مداخن جي طا ضعب هيف ناكف هتف 0 ل نولضتتي

 صاع نب ردب لاقف انايتق ساحم يف كلذ يف ام.تجاق هللامص> عم هعلض 0 5 يئثحو ُ

 ىبدحم ام للفقو مالكلا الا «* ىنيلوو يذلا ةيطف تاحن

 ينيصعل اذا ”ئوذل دقو ,ارمعاا# هتيم نيح ىلقلا قانا ذقلو

 نك شمال عرصال تزواج * فاتمنم 5 نيردن له مطفأ

 اف لو

 ينلوسإو ينذؤي ءوسإ مكدم # هلضرعب نمو يخ ال ايعلاوبأو
 نوضوم لدتحم دش نصحلاك * هطهرو لايعلا ا|تدجو يفا

 نيددحتلاب ا هكرت_ه *« هنود ىهاودلا قئارغلا نع ٍ

 ناسلا وبا هباحاف] ١
 نونطظ ,حرو بيغ نمناك ام # ضرعم سراغملا يدلءالبلا نا ْ

 نيةسب هل قلو /ٍ أروض * اضن الاون ودا ركل

 نينض ريغ ىهدلا بيرل ازثك « ينتلمج لوقتام كدنع ناك ول

 يفت نم نيف كلان ادا نايك رد كاف كل

 نوبيعو نالاب لع انني © بارني ضنا تارد“ اله
 نين رعلا خماش ةلاقملا عز * خشاك نم وشا لكي نع ترحزو

 لات صاع نب ردب هباح اق

 ينورق نضال لع 2 جالسا ل 0
 نزطش ءادعأا ةكحلت ةنارثل اه هاير نا ل

 نو بالحلا ةئلاع اصخش * ينتحنم نيح ءادج 0 و

 قوبحلام دعي رظناف لاملا * يرتدي الىذلاحصنلاكبوبحو
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 يا ا تر

 000000 ل ل شردت دووأو نايارسللا ةياكاب ا رقلو هقلخ رذوبأ هفدراف
 تع نأ وهو نا وسن رشرملا ًابراه دارق جرخو ركب ينأ ونبهيلا تعمتجاف ةليوط ءاعرج

 وه انيبف امسىف لاقف دسايفب نمةأم ١ تيءىلا خا تاق نيوشلا هيلع تح راقت ناك اذا تح

 و حرت كتقان لوح موحن ريطلاىلا رظنا كحيو كاهد امو هل تلاقف ةيدسالا هنأ ذإ ملا

 ينةدصاف م كلنا تالاف اهريخ ف ءادق اهدلو قزع# ريطلاو ت> رذ دقيه اذاف هتقان ىلا

 كءارو لهفتلاق ديرط براه وهف مدب بولطم هنا اهريخاف ةدئاف هيفكل نوكي نا هلعاف هنع

 كتئادعأ يد || ةلاف تلإف ىلإ شانلا“بحعأ وهو ءابح ةلالاق ىلغأ لاقت هيلع قفشت دحأ
 يف مهراثب بلطلا ىلع هموق لاتقلا ضرح املو لاق رششب ىلا هه>ول جر ضما:وا عجراف

 انموقاب نون رفمملا مهل لاقف رفع ينب لاتقل مهءي يضعو 3 دوءقلاب مهربعو ني. رفملا

 اي كلذب اوضرف هولتئاف ه ا اذهو بهدف م ؟.حاص لتاقوةحاح مكلاتقيف عام

 يف لاتقلا هلاق امو دعس هيخ 1 هقنع برعضض شودح> همدق نيملا هراسأب اوراص املف اهايح

 ةليوط ةديصق يف مهضي ؛

 اتاكالا ة وعد ىلاوم هللاو" »© "سود انوارك 0

 اناا رة ةنيود ع ةرتكب كارت أل ماك ان و
 اهبارش غوسيام لاح رىلودو# ه ءطبح تعمم 3 3

 اهباصتغاو اهكتف كولملاعاقو * هناك طيبغ مكنم رز

 اقل لد نال سانلا لع دعا رن ف
 اماني هوا 1 عالي < انواناو ندي رع نيا كل

 تا
 ليها اذا موق يب 0

 بشريو انقر ب «# ردال فنه اول أ ولاقو

 ننإرآ يدر اذإ » انيق مءاتن 1
 بدولاو سارااعادص# يندواعف يخاتركذ

 كسز, ردصلايفام ء## احرب نم نيءلاعمدف

 2 اكل لايم رو را ةنشلا ءاع قىدقأ

 تنك !لاللااذهل * وطةرهزنيدنعلع

 05 ىلع ساولا ئرخحم ىقارضتخا لوا لتق' ءآ ءانعلاو ىكدفولا 0 ا

 كلامل تايب الا نم عبارلاو ثلاثلاو هتعتص نم هيف كشبال ام ةزعو يللا نباو قحسا

 يناثلاو لو الا ىفو اضيا دعم ىلا هبي نم سانا نمو ياشولا نع لبق فيفخ
 | داو ىفاشيلا رك اذو ةنانانب ورمع نع ىلع_سولا لمر فيقح اضيا دلل كلاثلاو
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 همع ىعداف اهاتقف هفيبب كاتقلا اصف هم ءاصعق ءامالا [15 دلت نأ 2 راق عا
 لودع موش هعم بهذو اهربق نم اهحر ا ملا لاتقلا ٍىذش هنم نينح 5 يفو اماتق هنأ

 كلذ ىف لاتقلا لاَقف هم اوبذكف هف 1 هوار يي> اهحر جرح 0 طا قشو

 الاوزأ ةملغ توعد 7 هالاثن |ءافلعدلا يذلا نأ

 « الاقاماونذكو اوعدصف *

 اما لاو
 لضفملالئاسلا نيرقلادنع * لصنملاب اميرض يذلا نأ

 « لكشي مل لطب يفكب يرض ©
 نب نكترلا دع اهج وزن مت نإ قالا تلا يوري نا لاتفلا دارأ ةياوريف ىركسلا كان

 سغاصنب نمحرلا ديع اهجوزت تلاق تامفام اهالاقف نوج اهل لاقي ةأرمأ ىتاف يناكملا نع

 اناو لحرأا ىذ سراف نبأ اناف لاق داع سراف نبا كاذ هل تلاقف نمحرلا ديعلو اهلام لاق

 لوش ًأاثناو فرصنا مث ءاحرعلا نسراف' نبا

 داما دعب روغل يرمعل مل * دارش تنب تناا نوح تنبأ

 داعصاب اذه الو عيبرلا وحن * ردحتع اذهام سمشلا علطا

 دارع ناسرف نم يما مفو * اهل تلقف داع سراوف تلاق
 دارشو داور طهر مهل ىدف 8/متباوءاجرملاول>راايذناسر

 |”ةيلاطملا م هماخم لغ هن دعو ءاحاب نم ك2 كاتقلا ناقه راوكنلل انا مارا ف يا د
 راثب ةءلاطملا نع مهدوءقىف مههوليو هنعلقعلا لامحاو هللا ديبعنب دايز لق ىفاب بلاطي يتلا

 كلام نب دج نغتةيش نبات ةركاذ مف كلذىف بيسلا ناكو # بالكنب رفعح ىنب لبق مهل

 مسا ركب يلا نب دبعنب ظييرقنب نكسنب ةملس نب ورم ناك لاق ينالكلا دلا> ىلا نع

 ةيدعسلاو ىراعثشلا نيب ىمح هعطقتساف 5 هيلع هللا يلد يا ىلا دفوو همالسأ نسخ

 اهلوط ةمحر ىهو ةظيرقنب نكسنب ةدانق ىنل ءام ىراعشلاو ةماس نب وردهعل ءام ةيدعسلاو

 نإ رفعدح 6 ند 0 هاعرتساف شودع> هنأ 0 5 اهابأ ا لام 0 للاب م لايم 7 هرقل

 هم مهحارخأ داراو بضخ كيدي ريذاو هنذا ريغب مولي 0 مهمعأأ ا ماعز 8 تالا ا

 اعرمظف فياست الو ناعط الو ىمر ريغنم ةراحملاو ىصعلاب جاحشمهسب تناكف هولتاقف

 اودعاوتف تاحارملا اميمح اوعدي ناىلع مهب ءارفسلا تشمو حاصلا ىلا اوعادنم شوحج

 ركب ينب نه ةا| سما دنع ىلا نعحنتم وهوةعاسهقلح ىف دعس هل لاش شوح+خاو ةادغلاب حلصال

 ردخالا رذ اللو ديزينب زر# اهدحال لاش هموقنم نالجر هعمو هيأ ىلا مدح رف ةقر

 لحرو لهشانب رذوبأ همن باو كالامنب صاعنب رسشب نب ردخالان ب .دارق موهقلف ثرخلان
 اهرقمف دا 9 س رو ديزينب زر< ف هدف هنءمطف دعس ىلع دا ل ناد رفمإلا َن رخا



 ياحاط لا
 مللى[ 222222222 تره 2 يي 22 0-

 م رك ديع لإ 0 يس كيرالا تا ع دان كاك نإ مكلال 6

 . نع.
 فه ريخ مامطلا ناف ناي اقفل | اهيأ اولك لاقو هيلع موقلا عمو 0

 يفو هلا اهقلطأف | م تحأ لوو 5 رمل ىلا ل نام ملل ري هللاو 1 ل ماا افشل 6 عا

 كنا ىف الط لا روح 0 هنأرما كانع ظدحعو ناك ىذلا نيصخلا نب 3 1

 لاقو مالا ديعو تالت ا هانأ ةارذأ ئد لاش 9 هود لاتقلا راع معا م ع اةذلا

 0 0 0 1 و ةعبالا 0 يركسلا

 ىمحلا 1 معاح 0 أه رقع الإ َقآ م ضع ال 0 3 أه 500 1 احاهأ ىتاف

 0 ند اة ني يح اهع مجرحرو اهب ا

 لاق كلذ ىلع هو 0 نال اهب 5 ا 1 اعإو ةميرضلا تاره 30 ١

 مالسلا دلع هْسإ ّق لاعقلا َلاَمَف دارك

 0 ينتاف امل درفلا قابالا *. مل لونا“ [[ف كلان ذا
 ره ا 0 نياط 3 * ع مداع قعاب و له

 رالا ااراح ىلع ىلصو ىلإ «© .اهنباو نهحرلا ةرمع ىلع ىلد

 فوع نب ف نإ فرط كالام 0 مرذالا ياا لاق 4ع 0 دانك ىندحو ديزوبا لاق

 وهو لاتقل ركب يأ يف نةلرش فاناده# لب ثر ا نب نصحمو ركب يبأ نب د .عناآ

 كلذ َنمَصف هانا ا ا ىلإ هو ءدح فياغرا الانأ ةلغاوطربد سوح |

 اال د ل لاق كارو نحسلا نم مولا جاو مت ءانع نسل ارد هوجرشأو ىلإ
 كلوشو مهب ف وسل ردح ليالا ضع يف ا

 لادصولا الا * لام نب مرا اب هل تلق

 لا صاق نم انل عفراف # لالا شحاف يندم ملو

 »3 لع ا قرطن' الغل ' * .:كانع اطقلاك تاقابوتف

 كانا كار ل نيرتس ناحل ىف تربح
 لال 1 تلت < لايحا ةغاواةماو |

 الك 010 2 أ لابرسلا قرح عاب
 يلاإللا ا كل 2 ل ام دل.ةمو كاك 5

 نأ نبع مهل قلوب يت> طا ل ا دانخ ث لاق ةلقاملا لاقتلا ْ

 لحر ةح ورةكلاكو ةيواعم ن 0 و يو لاق هول>و لعفف ايا اهاك دب ال ْ

 1 لاتقلإ هل لاف ةيومس ل امه 0 تك اك لاق ةكلاخ ونأ يا :ددحو ) لاق ( 00 فارشا ند ا



 يراسلا سىعاماذا يرسس قرعلاو #* تعز ايعرتسا راضأ قورمعلا نا

 هوب :ءاد 2 ناكو هطعل ٍظ الامد بلط هنأ هلوش هدف ١١ هناأ الول داحاو ندحا دقل لاو َ

 مان هقبأللاثقلا عقر سافر قا( يركسلا كقز ) امان ا ًاسراف ناكو ةئيطحخلا هشب ْ

 يأ ندع نب فوع نشلا ن 27 نب كلام نب مرخالا نب ذاذر ةاطق اهمسإو سبق ْ

 ءامرو هيلع ىدعتساف اهبا ىلا ت مف اهراغأ مْ ًادالوا هل تدلووانامز هدنعا تكف 0

 هريشع تماقو هن ريشنع هل رم 0 برضضيأ مق 0 4م الابمابأ هقدق ىلع ةثيملاب ذاذر ءاحو امهداحب !ٍ

 61 نا و ركل ةففخس لالا ةريشع تناكو مط هيهوف ممحاص نم هدح 0 ذاذر ١

 هموق ودمع لاق ور هم ةقن 3 الو اذ م اهقدحعلي ا

 مهتما كارلا اهلا واو م تم را مميقل ام اذا

 مهدأ نوالا كلاح احلا مل د“ هبأف درع نتا ا نك كب ناف

 ماوي 2 ت وملا 0 نإ 0 ةعمر كك و

 امد ةيركلا قرارحتالل لذ ذأ # 4م الكل هنأ ع هلأ و

 مرضاو يمحأ نيج يعل فاد © 0 موق نم 0 ولف

 3 هحولا 2 ايلا 5 «* نذؤمل 50 0

 ةاكطا ب 35 0 رو ل لاتقلا 3 اطلكفا ناك لاق 5 4م 50 0 0 ينادحو ا لاق ١

 اهل لاش هددع ةرض ط 2 0 نإ ا نا ثري ولا ب نيصخلا يف 71 راح ناكو ا

 املف هل رفس يف لاتقلا جر لاتقلا تب بونح 1 يهو ناضولا رن نب ريسم تنب حار ما

 رير> يار اءاف نيصخلا نب 00 ,ح ءاقرو تنب ا د لقا ال ّْ

 ناضه نإ تر ل ةيفضص يو حاير 1 3 1 هلك تاق 42 للاعتلا ل 0 ضيم لاتقلا ا

 ثدل وذ لماح يو ءاقرو تدب كاتفلا قاطو أئردسعإ الامهيف عهسأ لاو 2 تبل تدبلا اذه 0 ل

 كلذيف لاتقلا لاقف هريخس يف يركسلا لاقو هبا بسملااهتالط دكا هل

 داولا نم راذعلا عل> م5 *« اهعتيرطو 30 ا

 داوع ند كذديو يد ق * نيصح ئ كيلع اهات لقو

 كانا ند شمل انا تدلو د تادراأو ل اما

 يركسلا ةياور يفو ١

0 

 *”زنانتإإا سم واختر 3 ثنا دج ع دك عاقلة 0

 دارقيلا نب اةراح ترزعو د لقص فرس يفأ 6



 00 ل مل ا هه

 لتق ركذي ينالكلا لاتقال دادش قد يف ديز 9 اول هداه او

 رابه نبإ

 0ارراةاسا يود: ميس اون ف انكم تالا يدلل 8 تا

 اههومم ىلا يشن ترقح ناو *« هعسا 55 نانا ا تل

 001 3 الاقلا يش هف ةطخن يهاعا ب اتكن م( تحسستو ) ةبش نير عو سيخ نا يور اذكع

 | شيرقنم هل مع نبانيبو يشرقلا رابه نبا نيب ناك مثنحسلايف انامز سش هلتق ىذلاهمع

 تالا 2 انا نإ تيارا هل لاققف هاناف عدلا سوح لاتقلا نأ همع نا غاب ةنحا

 يحكديف هم آساعذ كماعط يف ةديدح كلا لسراس 0 مألاق راه نب فورعملا ى

 كال 1 ل رمل ند ىرشاف ةوضاولا ىلا تحلل ذاق 0 يتَح هسبلا مث ع

 دقلاقف هللا كدسأف الاو كلذ كصاخ نافدب عنتش : أافيسو هيلع م اسرؤ كر.طعمو كفو

 أ لمفق سرملا مهعمو ءوضوللا 101 نيسبتحل نوح رك كلنا لما ك1 لاق تيضر
 ١ نبالتقف افيس ا هب ءاح م باطلا هع هس َقَح ا ها يثرقلا هاند سأل أم

 لاقو هيلع احق ايم هليهوو رايه ناب فورءملا دمع

 ا ةياش يود حا « ادئسمباللا يدل رامه نبا 352

 موه ىلا ىف تشهحا ولو # همساساتلاربذ اال يا

 نب صاع نب ةسش تنب ةيلعل لاتقلا ىم هباأ نع ءاورراق ةبح 300 ا | لاقو

 قارا اف مامر اطاَنف 1 ايوخأو 55 ناك دبع نإ بعكح نإ ةعيبر

 راما نءعةعب دح نا هطرق 2--_- ا[ نكح 0 اه لاش 1 م 1 : مهدجح تناحَو هيطعل

 لاقف ةيلع هل تدلوف ةبحن اهم_ساو الوه هل تدلوف ركب يلا نب دبع نإ بمك نب ةعيبر نبا

 مهوجيي لاتقلا
 رآو اهلدنز نه ربينبلا مأ # مهب ءيح انايبسص هللا حبقاي

 راغخ | 27 ىو اما لضوتاو |« .ءاركاشم 02 لعأ ل م

 راوز ضع ينارتعاام اذاىلثم * 0 ليش مل م ث مححواي

 رانيدو دوعسم لآ ىيرصناف * مهين :5 كوعدب+ نيظيرقلا نا

 2 ارصاو ىضقنن ءثدحت اذا * ادلو يننوعدب اف ءامالا امأ

 ند نب ا هلا ع ل اع تيعوبول يال 0

 رامسأب هسا هل ا داع ع اًقلح الاي | أم و انيرض ١

 يراسلاس رعاماذا يرمس قرعلاو# تعري 6 فور لانا

 / لاتقلل ييمصالا يندقنا لاق.ةيش نب رمع انثدح لاق يلاهملا ريصن نإ بيبح ( ينريخا )
 أف لوَش كيدي ر



 (15أ1)

 تاقفىلب لاق ههودب سنل رخا اي هيلا

 كراح ةمياو نم ريخ كردقو + ةريثك تاور نم ريخ كتشف

 كار 02 زارط ريل كناو بار ا هب تت رطحلا امو الثم هتاسرأ دق هللاو يمأو ا يأ لاَ

 كادت ا ىرتشلا بابش لا ناك ولوكب حاعو كزتؤيو كمدن ا هيشد خلا ماليامو هلم قإيل ءلاب

 0 ةوس مغرو دودولا ا ةيقب هللا دم كيف ناىلعو ىنع 0 يفعو يدب يدحا

 رذ اللو تحمل اهد>ال لاق, نايا لاتقلل ناكلاق ةيش نبرمح ينادح لاق ريزءلا دع ندا

 هلؤق:لوش مالشلا دلو هداكلا © 7
 رصبوذ مولا تناوتربك يلا # افلخ ىرت له لمأت م الثا دع

 يرظن ىنتاق امك د رفلا قابالا »2# م كر انام 39 هللأ دعب ال

 ةباذ نايقتساو نيا نيكل نإ 0 مكاع لعأب نور « الأ

 وسب لتتقا 0 ةيضع 5 3 0 دو 4هنع دواد يبأ نا ةباور نه ةيش كا 0 ديزونا لاقو

 الدر تالكاو رفعد ود 2 2 كطص 34 هعسر نإ تك نالحعلا ول و هذاك ن اراء :

 كا دايز ا سلف تب ةلو> يه ىو ةسالحت هام لأ اتولا هد تناكو داش لاف نالحملا ىف ند

 دقو كلذ 2 لاق موك ر 2و موضي لعحو رفعح ىب ند مهرأ 9 ناطلا ٍق نالجعلا نبكالام ا

 0 3 مش ربعف كلوتةملا ةيد رفعح ىنب نم اود 3 هغأب

 كسانااب مهتق الوا ةءطخم © مهيقل ليقع ن ىلح يرحل

 كراوخلا لاءوط. تام ا لكل يلا. لولا

 كلام نب نحف كاتاورفلا م #ج اهدنع حاماو يش :' ىل بحا

 كيانسلا عقوءامكللا ىنب 0 « ةيرفمج ةيدصع متقلام اذا
 كناوعلا يا كل # ىناياصت "او ىلاوذخاب مساق

 م اع مدا ندوه

 كزاملا دع ناو ءاثج دفولا عم # ممارس ىوزت ال دامعلا 0
 كلذك ليلذلاب ينوي كلذك * متاتع ميلط نا املف ملتق

 ةعاجهض رتعاف ةيمأ يب ضعإ ىلا وأ ةرائىف ءأتلاملا يئرقلا راههنبا جر> بيبح نبالاقو
 ْ مهريغو تاك ينب نم ةعامج مما هريخ عاش وهلام اوذ>اوهولتةف هريغو ينالكلا لاتقلا ممف

 | ةيدلل وهو هلآ مهو مكمل نب ناورم لماع معذخأ اوسنحوا ودنا ترد[ كات
 1 هباحصا يارو هما 0 نا لانقلا يح اماف راه نبأ ةلثق لتش م نمالا نع تدلل موسي 1

 ا ليج ها م 0 قذياف ق 0-10 قىفلك ناي> ير دو إو 1
: 

 ( ناوي ظلت نامالا 2 05



 ضال

 هلا ناملا سانلل تكلا # ع ثرن ىلع يناءاح 2

 مف لاقو

 ديرط لك مآ اري ةيامع * هفكيءازإلاو انعهللا يزج

 ديرب لكن اطاسلا لسرأناو * اهباولزننا موقلامهدز, اف
 دوك ةالافلا مح افص لثو #* لطع ءاقنع 0 00

 لاتقلا ناك لاق يلكلا نإ نءدرح ن دج ىدح : لاق كلام ني ا 0 0

 ناكو هباع 1 ند بعُش 2 ماقأف ةيامح هل لاه ليد ل بره هب باطق أمد 2 ينالكلا

 لاتقلا در ٍِ هباس 1 نع 2ك لاتقلا 2 امزف هداك نك لا 60 1 تعشلا كلذ ىلا يواب

 هدب ب رعذو 22 00 ند هماهس ذل هلا 0 0 2 5 4 هن و صار 0 هنفدح نم هفيس

 ربحا ا ىلكلا نإ لاَقؤ ةفلأزو رع . سف اهرو ضداو هس وق لاتقل ا ا

 يدب نيب ه.قاف 0 اع ءيحرف ىورالا: داطصر رعلا ناك ةداور يف ةشرنإ 4 هقفاوو

 .هلش ندح ولا حرج 0 لاكعلا ناكو هاك 8 ه4 :ال قايل 0 و هن وقام هم 00 آف كانا

 كو ردك قالا راو ةكضن هيوقل دحاق فيكلا هب. يناف *ىذلا دد يتلا ةبم تنمو
 لاتقلا هيلع موقف ا درو دع يحلب 5 بارع 6 0 7 ماق ءالإ درو اذا كانفلا

 هل ةدرصق م كلذ ُِق لاَتقلا لاو بارمثتل يد

 «* لاعال هاالا نوملا ابا * ايحاصل دعي راغلايف ر>اصيلو

 لاتقلا :ناذ نود ا هيشا نإ 0 ةياور يفو هب هش هن 0 ا, ناك هل قادص نوجا 3

 هن ههشف ل ةعدبأ 3 هل نك

 0 ةوادعلا يف لك وازهم # هود عى ىرال ع انالك

 0 ا لياعملا" قوطو كادض »* اديدح ا ناك انيقتلاام اذا

 2 ل ءاح 6 ال انتعا رس * ةلضم شار فاض دروه» ان

 د رح 'تفردسا | مه هل 0 انإ يورالا ا

 للنار ىدألا طسعا د دولا ةعنص يف هملعاف +

 ىلدو 1 قا نب 2 لضفلا ىمع ىندح لاو 0 ) عقاد ( هديص دنع هللأ علام ىأ |

 0 ىدوللانباةسا 1 1 قحسا ن 6 لضفلا نع نبال دب طهلار ةعح ل نارا (

 نايفس 3 هل لاش 2 ىلح نه لحر اعد ة همضع ن 1 51 100 ا 0 لاو لاق هبا نع داجح

 هةدنع تاكو 0-00 6 0 ج هلودر رظاش لاتقلا ساجن ةءلو كل ينالكلا لاتقلا |

 هيأ سعال لاَقؤ راوح ند ةرفق ا

 كراو> نمةرفق ىناهف يوقف * مو د كك نايفس ايا ناف

 كديزأ الذأ همل هل تاقف امتي هلسرا اعا ؟ىشب هدعب تأ ملل لاو هم مل هل تاقف قحسا لاق ْ

 كك د دج جووودع

 ا ا , ١-0
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 رذه١(

 ا 0 وكلا أ كَ و ةعصدصنإ صاع .نب ةعربرن: بالك نب رز

 ١ اهركذدقو بالك نب ركب يبأ نب 0 ةحس رن داع عن انف دعى 14021 رع

 لاقف اهب رثنو هرعش يف

 انديد ظيقلا يف نرضحممل ءاللا نم © ةيعبر ةرح ينتدلو دقلا
 | يناتسجسلا ناملسني هللا نع نأ كا 1ذ رد عار لان ادراونب ديغ تاتكإ 0 مدل

 نب نم ةناور رك ردك هتياوردل ذاع 0 را م 0 هيلا ةعقد

 ظ ةيش نب رمع لاق عجأ كلذ تءمحو صوصللا ر ل يف هنع ىر ل شفخالا هذه ةيش

 ا نب كفن قات نب ةبقع نب اةادق يندح لاق ىمعسملا راسن نب 5 نب دي ىنادح

 ْ بون عقار مأ 3 بالك نب 0 هللا ديع نإ نكي نإ 0 ترا تع

 ) لاق ا 0 خيش ىنادحو لاتقلا تن
 ا ه4إ مع ساق الا ثدي تراك ا 0 ب هللا د ةعربر اثق لاثفلا ناكاكلاك و

 ا 0 ملعو ء( فاما ىلا كدد- لا كالو مدق ملف هللا دبع تنب ةيلاعلا اه لاقي
 ١ يراه جرش لاتقلا هب رمصبو فيلا ل لدفا شدا 1 كلذ دعب ناك اءاف هئاتقيل ةيان

 ا داكدقو يبس وه اني هيلا تقلي 0 محرلاو هللا ل لاتةلا ا دشاتا هين اد هلق هاى

 0!( لاقو هل:ةث دايز ىلع فطعو 1 0 ىارح لا لاقو را د>و هقحاأب

 ظ ا ذو « انني هماهللو ادايز تيم
 موقع ندإب قد هلاك 4 ريسغ هلا تيأر أملؤ

 هدم نا تملي ا هللتف كف ا اكو

 اما لاو

 امر الود هللا هركحذو « اني هم اهلاو ادانز تدع

 اهات ا كادر يالومو دع مصرع ا كار الف

 امص مظملا فداصاماذا ماسح * مراسص ضيبأب ىف 5 هلع
 ا كا 2 0 « همأ ىلا مدخن ا 0

 ) ل >دف ءاملا نع ةيحتتم شيز ىعدب 4 مع ةنبأب رف هوبلطي ليما ناك اه جرخ مث

 1 0 الاب هلك د هاج ىلع تأ لاق كاهد ام كيو هل تلاقف اماع

 0| اولاق تبلا اونأ ايكماف كفاطلا حو هنع تو هيدي اهب خطلف ءانخلا ذ كارا

 ا اف 1 1 ريغل انهه ذَح أمه لاَقف كولا ل 2 هنأ نونلظإ | 37

 اه 5 رئعساف: ل ةبامحو ةبامعب قحلف ر ا ه>و يف 1 0 دق نأ فرع اماف

 كالذ يف لاقو

 انش انما 0 تدع اص يا ال ل )010



 4دااجلا)

 يناعدمث ءاحورلا رضاح ىلا * مكيف هللا كراب يتالحاف الأ
 ا أ دح لاق شفخ الا ناماس نب ىلع 0 ) افرح الو هللاوال لاقف يندز هلتاقف

 ةفرعب سابع نبا عم تنك لاقطاص 5 ,ع ىلكملا نت 3 لاف لش راسا ىنلحتلاو "ىكسلا

 امو لاقف'هلعدا هللا لوسر مع نبايهل اولاقف هلابخ الا هم قبب ال 4 نولمح نامافانأف
 فلا لاقف هب

 بوذت قرف_كلا سفن اهل داك «ةعوارد هلايفنا ز> الا ىو> نمانب

 بياص كانه دوع هبام ىلع » لوقم ةشاشح ىتبأ انكحاو
 ُ دوق الو ا ا ليتق اذه سايع نأ لاقت تام دق وه ّ مهيدي يف تفخ 0

 انلأسو لات يلا 50 لذا ام ةيفاعلا الا هتعع يف نعول هنا لال سابع قنا تح
 ماز> نب ةورعاذه 1 هنع

 كتمروص
 ايلاوبلا هاضعلا كايرب قس 3 « ايلاع كد_> هللا لعا ىلاعأ

 ايلاع كيدرب تح ام ٍنسحأب < "تدي اذا راهنلا سمشام ىلاعأ

 مك نك 1 لل هدب 0 نأأ و كاما
 ال سال طر سد ىلإ © اضاف ىلا دو ل

 تالا عم تالا لقمه ف لول تدبلا ةاورلا ضع لخدأ دقو ينالكلا لاتةلل رعشلا

 كلذتركذو دحاو نأ يف * اهفحي ملظلا تاب ةضسب ا *# ابلوأ يت حلا سا 0 ينب دبعمحس

 ىف ةباي_سلاب لق يفان 6 نبال ءانءلاو هتة.ة> ىلعدب تبنأو هبد> ىلع هيد 0 هعض وم يف

 هقفاوو هريغماينعي اذهأ قرد هلع يان لماك يال هيفازا يعاشولا ركذو ىطسولا ير

 ظ : نبا ركذ لوأ ليقن هيفو دابع نبال رخل ذل هيفا ركذو هسني+و لءاكيفأ نط ىف مهاربا
 ينأت هلا لوب ةديصقلا مدع ا لا ا كيعمل ها يملا

 اًمافش هشو أدوقفم ل ع ئ يلو نيكل ننال تأ ىلاءأ

 ايمارملا ءالعلا مأ يف سانلا يف # ىعر دقو العا م ا 0

 ايداسمعدي رطلا تنكولتننك م" * مهقح ناك اذا مكيف هتمبتاو

 ىلاعت هللا ا نا انه اممضاوم ٍْق ل راخا ةديصقلا هدهلو

 طا زو لاثعلا راخا ع

 نب راصيلا صاع نإ يحرضملا ع هللا كد.ع ل كفو هدرٌعل هلع باغ بقل لاتقلا
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 ل |

 1 11 اة ا ٠ ا انا قت 3 1 ا ا م ل“



 لاق ريشإ ننامعتلا ن 32 هنأ نء و ماشه نع يدعن م ملا نَ ئّرمعلا نع يناركلا 1

 كو وذ لئاوو ثراانب ة ةيضو ةرذعو نامالسو ىلب مو مذه كاهدس تاقدص ني ينالو

 ردا م هنارو نه زودععل اذاو تدبلا ءانه دقار يي نأ اذاف هيلا ت تلف ىلا نع نع درفم

 لاق فالام هتان فيض توصل ىلع در هيلع ت6

 نايم ا ةدج رم نك لعام اهساتخ تقلع اتق

 نء زوحعلا انآ تاقف اهف هسفن تناك ةفيفخ ةقوش قوش مث ةفورعملا ةينونلا تايبالا 0

 تراظنف تماقف كلذيرأ ا 0 تلاقف: ىدفردف ةانرا ىنا[تلغق ىب ا تلاق كنم قفلا اذه

 ل مازح لإ ةولرع ت كلافف وهن م ءامأا 1 تاقؤ لاق دم برو لاق تاقمنا ههجويف ا

 ّ 5 هنااا وةك ة ةيرس 3 هل ا هللأو لأ تااق 0 لام 8 تادف تكا ةيص :

 اضويقم مويلا ىتارا ىنا مويلاف *« ادبا اك اب نام ن1

 اضور مم موقلا باقرتولع اذا دع ل ريغ ياف هيلتعممسلا

 ةمش نب َ عازب زونا رك دوركتفدإو ل6 تاطووةتفكو هتسء مخ 1

 هنرمضح نك رده لاَقؤ ريس ار 0 وت نع ةيضقأا 1 هريخ يف

 نإ رو نواوح ن ةَقْشِ امدلا نهناك هللاو نزرتف لاق # ادأ اك ل ند هل م #

 هائهاي ت تلاَقه اهحوزل تماَقق هريخ أ رفع 0 4مولا 5 م يضق و رمضح ن "وم ل "نيكي نهدودح

 ف تام دقو 55 ا ١ نسحلا الا طقدتم تك عإم هللاوو 1 ا ندد يكن ؛١ ري نم ناك دق

 ف تكفون وج اناا لكا كلاَر | ىلعفا لاق هيلع اعأم مقاف هب 3 نأ م30 م

 نيعرركلا نيرا نينه لاح تملع ول لاقف اهربخ نايفس يأ نب ةيواعم غلبو عبارلا مويلا

 ١ 5 كلذل اًذهاَك 06 ا نع ةولع نب ماشه ع عربا انه يورو 3 تحط

 ةئاطلا لد 11 1 1 قا نا نيصعن عودا نإ ١ نو ره 3 هريذ يف ريشا ن ١ فاوعنل) سد

 قةورع 0 يدملا لاط من اهاباق هيلع | عكر 2 + م ر>> يف ةميدي 5 رفع نأ

 لاق ةفحمدل تدمدقو اعراب الامح اهم 4 5 تنير كفاو اها رف ديعلا ةالص ىلصنأ دعب ديعموب

 هءاع اهض نع امل اهل هت :مأ 1 نك 06 كلذ هعنف هيغل طخ 5 < املا رظني وهو اه 6 آ

 فااذ نبد#م ُ ا ( هلق تح امح يف يداكو ماشا ىلا م جر هريغ الحر اهحوزو

 زي زءلادع نب ناماس نع هربغوةسش 8 1 وبا 0 لاق تديش نب هللا ديع 0 لاقعكو

 لاقتبلا لود هب فاطإ مازخ نب ةورع يار هناكملا هحراخ ينثدح لاقىرهزاا تار

 لوي ىذلا لاقف تنا نمتاقف هنمتوندف



0065 

 لاق من ًاشهد فقو اهار الف يرلاب ال مأشلا
 ندا داكأاام يد تيب ا

 برغل نيح تحمر يذلا 0 6_0 !تنك يذلا يبارن ءفدصاو

 تاس ةاوفلا ى)ىل افا لع كايرو اهوددع ىلا رو
 بررق لاثي الام ل_هو ابيرق * اهئافش ناكم يسن تملع دقو

 بقر نيدحاسا قوفو اعوشؤذ #* مهرل نيد >اسلا' برب تفاح

 م00 ا ([ امش ىلا ه نافع نإ رد هانا هر نع ل

 تاوخا هل تناكو ل ار 0 ىلا, ءا ردع ردع نم داع م هريخ قاد ا لاك و)

 وهو ةليعأ يف ؛ ىلوم دادش نب حابر ةليك يأ نحو عفن الو هنظعإل ن ناعحف ةدحو ةلاخو

 اهركذ مدا يتلا ةسونلا هن ديت ا 0ك هؤاود هعفشإ ظ هيوادبل رح> فارع

 امف دازو

 0 ا ل ا ل ا
 نال اموات يطع وج املا تل ين اىوس
 ناك هبل ثدح لزؤيو ماب # ا هع بح ن هاذ الأ

 اهب هردص قصليف اهدرت ءارفع لبإ تناك ىتلإ ءاملا ضايح أ .:5وسعالاكو ناذوتا لاقو

 داو ناكا لع قرشا ىح لع الاف هللا قتاف كه لاق الان داوم هل اقف

 لوش لعغ
 أنيام :كب نكي ال ىع كاياف .# .هتنقس مايا ءادلاو سأيلا ي

 دبع نب كلل دبع ينادح لاق 0 نب ريبزلا امدح لاق ءالعلا ينأ 0 د2

 توما. .س

 ف م 5 و لاق قدتع 11 نا 2 كافكا يبآ نء انو حاملا نب ررعلا

 000 دا ب تالت لت هلم لمح ننل الرج اامالع لمت دا رمل اذإ هردع ضررا
 مأ تاقف مان 2 كفو مت لها لاق 0 كحمو اط تلقف تءاخ اهتوعدف ةيحل هل

 لاقو 0 دو نافذ هانيعو يند اكف هر تل تاقف ةوىع هللاو اذه تلاق

 لثاقلا هللاو نأ مل

 نإ مشت |ها نار دا فارعو # همكح ةماعلا فار

 <> يتناردسي دا وعلا عم اماقو © هلك ءادلا 1 ىندشن ممأ الاسقف

 ىتناوآ لا ضرعملا ىنع ءارفعو # ةدوم يدنع سانلا يظحا ءارفعف

 00 ت01 فا تلال حملا كيت يح داملا نم كج اقذ ل ا لاق
 تنخس لاقف قرش هاا قع ىا نقو:ىئالا يل تلتف كيال 32 ل مازح نبا
 022 1 د ئرتفا بئاسلا ىنأب ثيعلا ديرأ انأو هس هن رب تلك فال يد 0 كاع

 | لاق يم ( ينربخأ ) هيلع هللا بودي ل 0 توك م ًادبأ حلفتال هللاو لاق كل :



 يوهلا الو ركم ىناذال ةيشع
 ايصلا تيه ام كانا ال هللأوف

 نه كاكذل ناش فاو

 هتصش نيياالطأ هيحاص بطاخ 2 لاقو |

 صاع ن لاله العن م ىليا>

 اع 14| لع ال

 نع و ءارفع ىشاو او

 را
 انس 0 ينع انفك َىه

 انانعاو لف اخر اذا

4 "9٠9 

  0هّمن

 ثدح ىأ ا

 هيك“ ةمايلا كفا رذلا تانج

 اهافرغب هةلبح نو كر ق

 حا 0 دق و

 ةعاس ءاملا نم يه>و ازعافو

 ان ام هللاو هللا كاف_ث الاقو
 هاك انو ءارنع ا لك ليوف

 تان ناوا.ح ىرذعلاةئاسحا
 كوالا ليقتلا ند هنو هيزاش هذع ا

 ملام ارفع نم ا

 ل , تلاقو 1

 مكحنو نوبلا بكرلا اهأ الأ

 دلل كداتع ناسفلا“ ين( اللف

+ 

 «الجاوي داعرذ ذلايفادعز الو

* 

 تا هورع مهسرعأ قل 0

 ةداخلا هع ند اوع>ر 0 د

 ا. دفا تنام م هبددتو تاربآلا كه د3 و لاق

 )ههة١(

 بررغ ياوهيو. الوياما

 بونج حايرلا يف ام.قع امو
 تبديد ماظعلاو يداح نيب ط

 ناز ظتناو مولا اح وع ءاعلضا
 «: . نايلتم مويلا ي اكناف

 نافرتعم نيبلاو ىونلا كشوب

 نايثت امثح نم ىلاو امو
 ىادلكفل انا را مو

 ناتفاب ءأ رفع

 # نس ا

 3 ع رمضلا ى

 اجو هبتجان نإو ًاثيدح

 قايفش اهه نارح>.فارعو
 ىايق_ب دقو الإ ةيرش الو

2 

 نادي عولطلا كنم تنوض اع

 نائئيدع ءامدالاو ردصلا لع

 نانا اك ارا تناادأو

 «9 ' وص

  ةكارلا لايحال الو * 1

 2 م ىذلا لع ناكل ا

 0 م اهحانحم تقاع ةاطق نأك

 ياللا كلذ كك لفن يذلاو ءارفع ن ا

 ناد تا

 نام كل ءر د

 ناقفألا ةدش

 ماز>

 د مالغل هدعل تا رهالو »* امان نيحرت ال ىلامحلال لقو

 رع( رك ذو ) هدم ليكاف ء

 لي ركل نواح نأ نك

 ع ردع زد هنافو ريح ُ رفع 00 4. ىلا لص 0 لش تام 06 4 رطايق



 (اةنغ)
 ...1١.٠ 1015 1طن ض1 531 ةاي تان2076ت0015ن  ن ا كتت 7 ةه تعقل تاج داع دمصل بدك كدلك وتس تعدت نع هد اه دقه ال

 وهو الا انم دحأ امو ىفع تنب هللاو يه كيو اهل لاقو اويلَع داعأ مث اهنع كماف لوقلا
 حبطصااط يلوقف كياع ت ركن أن اذ امزح يف متاخلا اذه يحرطاف سانلا نمهدحاص ىلع نعأ

 0 "مالا ءارفع تب رش اماق هب ا ام تاعفو ةمالا تقرذ هنم طقس هلعلو كلف كفيض

 يردبا هل 37 اك اهحوز ءاح أاءلف | مقدصف ريخلا نع ينيقدصأ كلا 7 تقوشل هّف رعف متاحا

 وه لب هللاو الك تلاقف ةورع هل ةيسدبأ عددا بسلا نالف ن .نالف لاق اذه كفض ن* |

 ءاح لب هريخ ْى ةيش نب رم (لاقو١ كَم ءايح ةاقل تك 5 دقو ىوهع ب ماز> 6 ةهولمع

 نءو هل لاقف مكحضفي مراد يف اذكه كلر نقدا باكلا اذه مك 0 لاةفهل 00

 وهو بلكلا هيلا 1 رطل هلا قالا ادع كفي يردن هارد نا هو ىف نافذ

 ةعسلاو تح راانل لاق هابأ ةيميقل ياك اع هساعو هاعدقهيأا ثعل 3 | مح اولاق تت : رهلا 2 لا

 ! هل امداخ ا نادع ءأ رفع عم 5 راو جيرو ادبأ ناكملا | هل تر أ هللا عشان دقن

 تلاطف قارفلا كاع ادحوام 0 اولخ أءلف ةياع أعمق هش ل6 ةداعاو اهماع عامسالاب

 يفوح لخدام هللاو لاقذ هبارسشسلا ا هتلاسو كب رمل 21 م ءاكب ردا 06 0 3 أ

 000 او كسلا | انف تكلا 002 تاكا و ولو 000 01 لعق م
. 

 سشهشلاو
 نحو مر كلا لحرلا اده لجأ دقو شيعأ اف كدب تيهذو ىنه تاهذ دقو 1 كف

 5و نكذ ىدنم ع ا نا ماع يناو يناكم 412 ل عل مقل هللاوو 4م 0 انآ

 هه لأ يئن ءا رفعاي لاق | ام راد اع مداخا هيريخا اه>وز ءاح ا(. 0

 اخ يردام دعب مه 6 نم ءايدشاو مرا هتلاو رع 0 كل أه حفر أ

 نم كمنمأ ال ةلاوو تقل 1 00 2 لو ف كفن يف لا ق ا ىخأإي هل

 رودأ 9 ىلإ ل ناذ 5 ىلع 1 0 تش لو نا ا أف 5 عمطلا 7

 تح مكترزو مكبلا تدع الاو كلذ ىلع ةوق يب تدجو ناف اهلا يعوجر نم ل

 0 مع 0 او فرصناف هوعيّشو هوهر 0 هودوز -و ءاعب ١ام يامافل اكل ىذش

 داك هع4دحو للع ىقأ هيلع يا 0 ناقفذو ىنع 0 ككاو ه> اللص كعل

 هالنع ساحو 1 ةماملا 6 الود نإ قيرطلا 2 هقلو لاق قيفيف مابا هيدوز ءارفعا

 لوش ًاأشناف 9 لاق اوال لع 0 هل لاقف نونحوآ ليخ وهلهو هباامي هلال

 د اسوا نكلو * 2 - ىنالو ليبخ نم يلا“

 بييطل ىف 1137+ نا كياؤ © ينواد 2 هاما فار 1

 تنبط 56 تيتا اهعذملا نك ع 1 اءافر 50 يه أوف

 بصَرَرَك ل ءارفع الو ولست 4*3 هدلاعلا ل 1 أرفعال ة هشع

 تْوَدَك ريحا ع نكحلو »ع هنح سم الو ءاد 2 2 اش قاقازاو )01(
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 دقو نع كدلو نا وو ىت> تفرع دق معاب لاَقف هم ينأف اه طخ ريثك

 ىمح رو هللا كدعنأف يد كو ينالتق هتلطل 3 نق ءارفع نطخ الحر نأ ينغاب

 كاوس ىلا اهحرخم تساو كلاح نه ةبيرق الاحو مدعم تنأ بأي هل لاقو هل قرف و

 اهفلعلاف اهم 1 ءاغ ىلاعت هللا قزرتساو برطضاف لاغ را الا | 00 نأ تأ دق امو

 معو كلذباه دع وفاه ض5 رظف قف 3 دعب و روملا نم همك مم اع الآ هب 2 نأتب اف اه رادو

 اقم ناكرسس هوم هل مع نأ دصق ىلع لمعف هنوءلطي ىذلا لاملا الا اهربغ الو ةبارق هعقئنال ل

 دوعي يح اندح ثدحال نا ءادعوو هابوصق همزعب ا ا هنأرعأو هع ىلا ءاح5 ىرلا

 ْ انك 0 0 يراوحو وه ةلل اهدنعساحف ءارفع ىلا هلي>ر ةليل يف راصو

 || اناك سماع نب ليله ينب نم نايتف هّقيرط يف هبو هتلحار ىلع دشو 5 عدوو اهعدو مت

 | ءارفع يف ةركف مهضب الف هناملكي ايهاس هرفس لوط يف ناكو نيرواجتم مهاي> ناكو هنافلأب

 هلصوف هل مدق 08 هلاح هفىعو هيقلف همي نبا ىلع مدق تح ارارص هلع لوقلا درب يتح

 باسن !نمماشنا لا 0 ا را ناك دل 1 ىلا ام..فرصناف لنالا نم ها ءامقاز ءاسكو

 هزت نك ءاز ع يأ را كين ناد كا بهوو رحنف ءِإَر لل 0 5

 اهل دعب يل خأ نبا ىلا اهمس دق لاقو راما 00 طخو هن .عأو مطزعم ن هل

 ىلا لدعف كلذب يل ةحاحال لاق روملا يف كن: رَأ ا هل لاقف لميس ل ماا امور ىف

 هد اق انلاقع ىلا تءاحو هيدعوو هةايكاأف هلام قف نعرو هد الوق 526 قئاوف ايمأ

 املع قرط يف هلا اهتاج دقو هيلع تنبأ سيح ' يت> ةورع يف ريخ يأ ن تااقو هتيحصتساو

 تت رار ار كلا اق لللاو ف م رك هللاو اها

 00 علا :تيداوفاهش دا طا يل داع ناف | مل لاق لا م انس اقزرو ارضاح اريخ

 هماعط ىلع هعم 1 حو بهوو عاطأو 6 اروزج رحت دغ ن لك اف ايطاخ هيلا دع

 تلودو روملا هلا قاسو هحوزو هباحاف ةيطألا ىف لوقلا داعأ اوهعط اءلف ءارفع وبأ مهفو

 ا نأ لبق كلاقو ءارفع هيلا

 اردغلا اولواحو هلالا دبع * اوضعن دق ىلا ناو عاب

 ماشلا ىلا اب لحترا مثائالث مهيف ماقأو اهجوز اهب لخد ليالا ناكاملف ةليوط تالا

 يدح كلاه ىندم وهو امانأ 4م || 0 0 م ريقلا كلذ ىلا 4 بهذو هيلا اهون اهاعزق

 ةقهو اداز 4عم لحلو هلبا صعل ا مم 6 ريدا لرد 10 ند ةب راح هن ءاح

 2 : 3 2000 6 َن 20 2 هيلا هلسساو هدصقو هيلع لد هر رز 51 اد ا 3 َّك ا ا مهدقق اغلا | 2

 مايأ كل ةهولرع مدقو | ا تاعك ' 0 0 هآوسو هد دف قدنع ربق كا اهوبأ درو

 كِل له مهل ةيراخل لاق مث هب اونا يتح امايأ تكف هتفايض نسحاو همركاف ناندع يف

 اذهل يحتست اما كل ةءوس تلاقف كءالوم ىلا اذه ىعاخ نيعفدس لاق من تلاق امنيلوت دب يف

 ل ا ا ا يال ايل لا ا لا انا و. .



 (أ6؟)

 نايت ءارتع نك نيبلابا « ايه اذلا ةمد لا رعانألا

 ينايفشا نا رجح فارعو
 ىلاقر دقو الا ةقرالو 2 اعاملع هل.> ند كو ف

 نادي عواذلاكنم تلح 11 دعا ان امهللاو هللا كافش الاقو

 ناقفلاةدش نم يدك ىلع د اهحانحم ك6 دال 059

 ىطسولاب وأ ليش لوالا تايبالاةعارالا يف : يف يبدوألا مهارال ءانغلاو ماز> أ ةورعء 8 رم

 هيكح ةقآكلا فارعل تاءح

 | ق١ نع رصنبلا ىري يف يس جرش مسانلاو داتا ءاخلاو عبارلا يف بيرعلو |
 هريغ يىلأو ن 0932 ند سيئملا:ينأ ىل تدب لأ ليقث اه رح د هل هذعل امو عداسلا يفو

 7 ماز> نأ هو رع ا 1-0

 سعاش ةردع 2 3 دنع نب ةض نا ماز> يا كد رداع نا مازح نإ وسع وه

 نب لاقع 4-- ص تت 3 رفع 2 الا رعءُس هل ف 0 ىوطا مب نيدلا نكد 2 0 يمالاسأ

 ْ 0 0و0 نر تكيف هاروت 0 م ةيدشلو ريح مه

 3 يسع نب ىموم ىنثدح لاق تايزلا كلللا دع نب د#ت نب رمح انثدح لاق ا كنمع

 1 26 ئعاتَر أ ىد نب نيسحلا ( ينربخا 96 علا يدع 0 طابسالا نع ىردعخا

 م-ماياور تق 7 هلاحر نع ا و 3 دا_ج نع نهرا نأ لي رمش نبا ا

 ْ تكردأ اقانفا |هرخ 37 ا 7-0 ورو ىمدع 0 طايسأ لاق امعمجو :

 ١ امازح نأ لاقع تنب ءا رفعو مأز ر> نإ هومع ثبد >> نم ناك يلا خويش

 نايعلةورعل أيرب ءا ع رفع تع رح 1 5 لاّقع ه.مع 02 ٍِق أريخص هورع هنأ 0 كاد

 ْ 4 يي كلزوص 1 هللا 0 نا كل ءارفع ناف رمي امهفلا ند رع أمل ةورمل

 اهل 3 رصاه» تنب دنه اط لاَ هل ةمع ةورلع لاف لاجرلاب ةورع قو ءاسنلاب ءارفع |

 ْ اعرذ ور قد اذو دعا غن .!و ىدحتسأ تك قو كاكا ين همحاب لوّشام 0 2 !

 00 | بحأ ةجاح يف كتيأدق يخأ ا هل تلاقف 00 ١

 ْ 7-1 نود وه او 3-0 3 5 ءارفع كتبا 0 5 هوم 0 تااق َ

 1 هورع سفن تباطف ةلحم هيلع تسلو لأم ىَه ل هنكلو ةيغر م انالو هيع بغرب

 | ةصرعغ تناكو رفوو.لام اذ ا ا هف ىأراا ة هئيس اهم 1 قرا 5 /

 | لامو راس اذ هموق نم الحر نأ فرع هدشأ غلبو هنس تاماكت ا.ءاف الامحو الك كلذ :



 (١ه١)
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 تهييس ' :

 رك ذالك يلق جاتهاو يوطا كاعد 2 0 0 وع تاحيرا اذا

 كا ا اان ارك 57 ءالك ىداؤف نا ا

 مف لاقو 5 8 ياش اك ْنَء 1 لية فزال ال ءانغلا

 3 # ةلك م بأي ناطلخ || ة 2 بادن

 قرد ال كح نه نازح كب تطاحأ * ايلاخ كسفنل رظنم مل تنأ اذا

 رششب نب هللا دبع ينئدح لاق دامح نب يسوم نب دمع انئدج لاق ىلع نب ندا( 0 ا

 اهانا رااهلف'ةماهلا تودتسإ# نو ينأ ع عم تنك لاق ينالكلا سار هن مولا سار 3 ْ

 1 هنا زاب لاق بع.عش ئأف : لاق كءارو لاق يرةرق نبأ ينأ هل لاقف لدحر ام قل :

 ع باكر تيعلو 8 عل دق تأ اب هل تاقف عضوملا ل1 عجرأ ل اعف هف ىلع يح هايأ ءارأف ١

 رةفلاو هع انقلاب

 ضوملا ا زر اصو تعد را يأ يد ةعو ثءعحر 0 كلي و 0 ردا كما لاق كازه كلاق 1

 عجطضا 3 ةعاس يرقرتو 0 هل خنا ىللقو هتاحا را نطعلااو ١

 اذ 56 ما 0 تاقف بلر 0 ماق من هدول تحي 3 هاذ و ةع ادءاعضأ نطملاو ضواعا نكد 1

 تلاط ن قم لوف تصساام| لوا
 نامتلاز شون نزع مرو نع عم د ا ْ
 هيلع تردق دقو امك "ط لاثالف ينمتملا ةيئما اهو ا.ءملع اذا دق 900- نا از< سلفا 0!

 هللادنعنب ةدلط ىنادح لاق يوحدللا رفمحن د# يقرا ) هلعفو هلوق نم 5 تاعدإ ١
 اىعاش اداو> لااط نب ى* ناك لاق ةفينح يفب ند لجو نع ةيلاعأا ونا 2 لاق يجعاطلا 1

 ١ الا ةلح ةلصخ يتف يف يرن نا ءاشتام فايضالا ىرش مههراغمو هموق لاشال الا الرج ١

 هلوق يدشن مَ ١

 اولا ران ىلا نأ نم * عووزا كان كا ل 1 ْ

 2 0 0 * تاباق نيةيرطلا نيب هلي

 بناحوه>وفو رعم نم سانلا م ه مهداو مه ند نافيضلا كاتس دق

 بلاط نب ىحي هللا لبس يف 0 #* ةوع لح فريضلا ام اذا اولوقو

 بااط نب ىد كد ناك كائهو 0 نود نا 0 ةيحاش ل2 ليك هنااعلا َّ لاق ١

: ©» 

 هس وح

 هد 6 نهد هق ىنغيام كك 4عف 0 دقو 1

 حءطصم 01 اودالا 1 د يفاو ئه وبيلا 0

 1 ليقثلا لمخاب كلامو * يباظت كقوشو قوش ىله يت



0 

 لاو ةد.صقلا هده يف كلذ 1 5 8 اهم تا 2 ثعإ عم جرخو

 5 م ىلع نذ همر اذا دبع قدصي ىو اعود>ر ديرا

 0 ديشرلا نك ع لاق هبا نع قدسا ندا ا لاك كن نا ( ينأدح (

 بلاط نب ىحي
 ليدس تا 5 لَك ار لا »*# 00 ويعاز ا ا نأ

 ١ هلوق دك او هملغ نيدزن»ه بره هنأو يح 1 0 رك عدلات هب زطأف

 0 ىلع ناد ةمو اذا » يندصي كو ا

 : لصوف ديربلا ىلعهيلا هذاشاو قف هناطعاو هّسدد ءاضقب ع لان عاملا | 0 9 د 2 ]خا

 ا 0 هللا ديع اندح الاق يم و عك و فاخ نب دي ( ينريخا ( كا ىحيتام مولا تاتكلا

 | اب ترف ةيرضب ىظن رقلا كاك نإ نر دتعانك لاق ة نقلا مهلا ينثدح لاق لاق بيش

 تاشن ا ةيراحاب اط تاقف ةهرط اهءاف اهمالك حتفتدا شر يل لاقف ةدلوم ءارفص ةيراح

 لوقي ىذلا نش تلق نطعلاو ضوحلا نيب تلاقمل تكحضف بءيعش ن ” ايلتلقف يرقرش تاق

 نيشلا .لشالا رودص ىلع'اخ وع < و يدل تدف ىحاصاي

 نطولا 00 ا رتل # ةسماخ ح_.صرظنت 0 امفرامث

 نزخلا نم انا أ فردي نيعلاو * لأ ود ناكل و فاش تللذاب

 ك1 رمل نكب لعءبعش ىلع *# ةققرم د دل يا ا لس

 هلو اذ_ه ىلإ ةرااَقف هفرعأ ام لاقف 5 هرب >أ َكااتف نا ْن شرح ىلا تت

 2 51 نإ دويفت | ةنلاقف“ كلذ نمو كو شرد اهل لاقف اطنغو اندالب ف و 0

 كمتمام هللا مقا ىف ا بلاط نب ىي كك هايس اننا كلا انعام 7 رع

 5 مشاه 6 ا نم كديضب لعجو قالا ءافحو ع هطلا ظاغ الإ هتقرعم نم

 م 00 :ديكع يأ نع 0 ::دح لاق'ئا 11 دم

 بلاط نب ىحي لاقف كلاح تذدحو تيرا هنأ 02

"”ّ 

 كلا ف كوكو نم قعاو تعا اناضو اف س7 2

 010 م او هال كي تطاحا د املاخ كلاتذكل رظنت ١ تأ اذا

 ى* ناك لاق همع ن ء ىعمصالا ىن 0 مح رلا دبع انثدح 0

 يلاوا !| ةنم عاتباو ا ةيالا ىلإ م 20- ايفل وة نم ةاسمعا اع كتااط ٠ نبأ

 ةماملاق وشنو هردص قفاضف هدد هل 1 0 لطمو 1 | كر 5 كا راص أملف روح البا

 لاقف اهلا كد ناك ءاا ةتحاصو

 )١( ريصلا نم ما يدنءاهارغو # اهرجمو م راك ا ع اك

 ريصلا ن سما اهقا كو »2 انكارو اه 6 اع تالا يورو )00



 ل مث هعم تفحزو |:
2 

 ريف رستام روظي فوساو مكن كبام يأفءافاحرب
 مرغمل ناسا كلإ باقاي # 0 تا نوضن مم

 مو امد زوءارلا قلت + ا محا كاك 1 لب
 مقنياذ اف ًارارحأ نوكتو «# همرعلو انشيع ةذل مودتق

 ( ن1 قاف طع اذه مهن نا بئاسلا وبأ لاقف يعاشولا نع يطسولابلمر فيفخ مكمل ءانفلا |
 | ةبرق ءاعسبش ا وبري 6 و ءافحعلا تب رف ةقرخلا َتبراق يح هعمتفحزو فحزو :

 تس وص : تنغ م .
 0 لاحذا * امقسلا لاعا ىلل لوط اي ْ
 نع مكفارف يضنأمويلاف ا اى لم ْ
 ا ا ها رجم يف يلع سول كا 3 خلل ا

 | م تمصو يسأر ىلعاممضوف ةنوكذاش تاواننو يناسليط تيقلأف زيزعلاق قدحسان ع رصنا |
 اممضوف تيبلايف تناكنهد ريراوق امفةعإر لواثتو باس || وبأ ماقوىونلا د 0-0

 مى هللا كانا يرتداوت ديرب ليلاوق غت ١ ناكو ةيراا بحاص ترالا نبا حا اصو هسأر ىلع 5:

 00 نهدلا لاسو 05 تبورطضافةسار كلرخمو هلؤق ىلإ سناك || وبأتفتلي 1
 فات (نةكمو لاق ًاعدق ءاذىل تع دقلاابل لاقو را نو مرد وطول كلا يآ ْ
 هلت رتشاف سادس الا نم ماشهن, ةيواعم نإ 32 رادع ثعل من لاق نيموي ةعمح لك يف نيئسامملا :

 هيض هللا تامحو ءافحملا ١
 لبيس تايملا لق قوق يلا # ة رظن و يا زا عريلال اه الأ

 )١( ليوط نكلالط ىلا ينينح * حضوت نطب نم عاقلات الثا ايف
 ليلق نرخ يودع 10 ا اق عاسقلا تالا ايو

 ل.ةمنكلاظيفلهذا*) يفوقو # 2 1 دق عاقلا الأ ايو :

 | مهارب ال هذو ورع نع ىطسولاب لمر فينذ 3و ءانغلاو ىناخلا ب بلاط نب ىحيل رعشلا |

 نط 0 5 ركذو هباتك نه ىل#ةث تام جل او لمر برر ءا هيفو يروذام ص

 لمرلا نم ًاعيج مهو بر. سع

 6 بلاط نب ى رأس >1 1

 ءارعش نم وهو هيسل ىلا مق ند من ةمايلا لهأ نم سعاش بلاط نب ىحم

 يرلا كا باررهف هدلب ُق ناد هكرو ًاسراف لع اىعاش ا ناكو لقم ةيسايعلا ةلودلا
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 ا نع ا يلعفا , 6 مكب تفلك دق نأ ينةياساف

 00 كلا د كلا تملع واو نيحتسم مالغ ىدنع تنآو 0 .طاخ امنا ماظنلا هللاقف
 لاقت ىملا اذه فلد وبا دحاف ا 1

 0000 نك ا نانا كل طا

 ا كلغ سلا + ىف ناك فردا ازد

 ناكطلا رد” اعا6 تاهو *- تماح لتشاهد عادقالا

 ش ديلا كا ءاعو نما ونأناق
 هب داؤفلا تفقس ىلا دم

00 

 مهلا نم ىتلأ ىذلا جرف
 ىلا راع :كيلسلا

 يحسح مدسم اوما كك

 مرصلاب توملا لبق تلجمف # انأ تامملا يف مرمص ناك دق

 هفشكي سيلك لحا نم مه *»#«

 يوح نيقبيل تيه امو +

1 00 

 ' | هناا نع يردحلا

 ىعسج عرض اولا نيب * يوح نيقبيا تيقب الو
 محا وخا 51 ق2 اراد د ةحزاب صو ينيع رو

 م 3 باقلا اذه نوات # اهب تفلكذا ع كراش

 يمقس 3 ووعد * ىمم- ىلع ىتسا يننا ولو

 ا اا عشب ين> رحيق . يعرب ظ

 ةحلط نزبرع نع 1 كلف 0 0 دامح نع يحبنب نسحلا ( ينرب>ا ) 1

 نسحأ يف كل ل 1 تالا للضملا لهأ ند ناكو يموزخلا بئا انلا رنا ل هن ىميرالا |

 انحرشل ودا عطقم هلقثو هظلغنم هب 4 كك .ناسلط دلمون لعلك - نأ 6 سال

 انلح دفان 3 ريهز ىنب كوس را بحاص ترا 2 ن ناما 28 رادىلاةنالا 9 اند قدح

 اا نار كذا ةفان اعارد هر 3 تس ءاينلايف دكدسو ابلثم يق اعارذ ةرشعاتناهلوطاتن
 3 غصلا [مع عاقتدق بش> نم نايس را اشير ود سشارفو يدشلا ىقبو ةمدللا اءمم |

 رعش اهرعش ناك ءافحت ءافلك زو انيلع تعاط مث فيالاب نانوشحم ناتقفصم اءّمبو امهقوف

 ا الا نس استر نك طبحف اهكرو ناك ليغ نفصأ يوغي لفرق اهلعتبم

 تنغو تبرضف ادوع تاوانتف تكسا لاق هدهام ل تنأ 5 ناكل

 نال 00 ىلا يذلا رف « .هبداؤتلا فش يذلادل

 : بئاسلا وبا فحزو اههحو نم فاكلا بهذأف افصو ينبع يف تخدش زيزع لاق



 اع 2 شم و 0 ىلع ني هرّقف رصاق الام 1

 دمار نما ابي لاق 3 نسحلا ّ لضفلا انمدح لاق يفريصلا دينع و 4 ا
 ا ىلا رظن اذا مالأس || اء اع ىلع نبد#م رفءح 5 قايل ميخ نإ كيعس ى < ينادح لاق ا

5 َ - 

 ل كنزا

 0 قالام 53 ااه كروشل

 هاسن درع م رلا ةيلامك © نيل نيه هنكلو

# 

 هآوق فيعضي الو هاون

 ءامام 11 اخ قاف

 ةافك هيلا تاكو امومو © ةعاوطم تدهش دتاذا

 هانغ عيشمو هسفن ىلع * هرقف رصاق كلام وبأ
 1 ىديْريلا سان اهلا نيد 5 د 2 ةدخا مهللأ ديوان كن دلو ل دقل ل لوقرمن ا

 لخناللا ةديصق برملا املاق ةرئاط دوح الاق يكس ْن ءيئايرلا اند لاكا |

 طاغلا ريحتك تامالا_دع ا قرع تاهو كفر

 طايسلا نان حبصلا لييق *# اهف تارا فحازم ناك

 هل ةدرصق نه هلوةيلذولا رص يلا رعش نم هيف ينغل امتوءانغ نيتربلا نيذهيف

 تيس وم
 مه لام ىتأ يذلا جرف *# 0 3

 مكلا 5 تارا, ذا 6 فدك نملك الخلا

 لع نعتئشام ىلعفا مث *. مكب, تفاكدقزا 0

 ْ مرصاو توملا لبق تاجمف © اناتامملا ينمرسص ناك دق !1

 0 وا ل ظاسل هنو روك نع يلع ولا لواليقت ضي رخل ةاقلإو ل ينال رعشلا

 رك ةواضنأ ى ءاشواا رك ذ ادكهو ديشن * مكب تفلك دقنأ ينةرتساف * هؤادتبا 5 كا

 ٍ 0 ناماس ن ىلع 0 ) لة فيفخ عماج نال قا ل.ة”يفان ضلرغ ١| نطنا ا

 || امالغ ماظنلا نب مهاربا ىتا لاق يورسكلا ىنثدح لاق نورحلا نب نسا نبدم انثدح لاق |
 لإ لش ليلا نازك م قس دق هنا الول ينباي هل لاقف هتسحتساف دىمأ ْ

 كوع نأ نع رغصل تا ىغخبذيال م لأ اند نأ 09 ل دحال يخلي ال مماوق نه كلثم أ

 نه كلحمو ةدوملا دةعو ءاخإلا سد ةثكيلو كتنداحلا تعده الو كتة.طاخم ىلا تسل

 عئابطلا نا ماظنلا مهاربأ لاق هفرعي ال وهو مالغلا هللاةفنايجلا دسح نءحورلا لحم تلئسم

 ناكولو راكب كاك" ىلا لثام ناكو ةسناؤاا اهةفاونام ىلا ىلكو ةسن الاب اهلك اشام قئاون

 سفتلاءاقب هؤاقيف يمسح يهود هنكلو ادودب تددتعا ام اضيع هيلعكلل يوطنا يذلا دولا

 دلال لوقو ايل
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 يب انا 1 اولاقف م اق نأ نملاَقف 3 75 ناكو رادلا يف دعقملا نب سايا اودحوف

 مو 0 وقيرطلا ىلعمماد اوبرشو | 30 اذايت> بارشو ماعطب

 كلو مهيقلف م مراد . نع ليح رالمأ نم نط عما وءمتجا رو ره اذاو فو> يف :, اونأف

 ني اوضمو احب رح ةلَس اوت أف مهومرو مهودر 31 مولعا ولم ٍِ مهوئر هو ليلا ىلع ْ

 س اومحر املفهمضوم يهونذدو تام يت> هءاعاوماقأف لا 10 9 هب اهصأهياا ٍ

 همر لاَقؤ هرب موصل هريخأ منهو سو هوحادف لخاتملا

 لضخ اهعمد يكد كنيع لابام

 ا حس ند صهدلا انفال

 هدح لب مل ل>ر ىلع يكد
 ب# نمر هدلا لهوت.<دقو

 اثنع هب يلاث الحر همأ ليو

 لذخ يوربو ءاليلا نم لاخ |

 املاك نال ظقيلا ة رغلا كلاثشلا

 ا 0 كراتلاو
 همد هدم قست ال دنحم

 هب باب_ثال ريك لعب سيل
 هيعاد: كسل ىركلا دعل سيح

 هن يم حدَقْلا فطمت يصو واح

 ءررَح |سانلا يف يف يناق بهذاف

 لز.م تأ كل[ يضرك #

 ل 1 ا نانا ناك

 3 0 احادو 2 ملع 0 *

 00 كام ا »*

 لضفلا ل عيا اهءاع ك واولا 0#

 لع ةوهه راقع ن ا

 لاطتلا ةمودلا عذج 0

 ليتقم هحولا يفاص ةلمثأ 0 0

 لدعع لقلف هاوط ةماذخحم »2

 لحي .لدبللا انا يف ©

 لح ا مس ا هقمح ند 7

 م يف يطوي تلال

 هل تايعانلا ينانأ اع لوما

 هب ءوم ىللاش ناك

 [كقل ؟وهدن ال ءامش اا

 حل ا نامعنب 0 قاد 317 ال لاو

 كلا 0 1 ام 7

 مرو هل هلالاب و

 نمل نع ّه 27

 ةعا واع هتدسدب دسك

 لحز هل احون هب تءءما الو *©

 لدحرلا ونياصلاوذح.رلادعبال ه

 للخلاو ءارضااوثرألا هء قون

 لبلاوبوثا الاوباحسلاالا

 هآوس ١ أ سمع ان سم يف *#

 ءاوقفم.ءذب الو ناوب *

 ءاشاف اذا هاج | سداع ©

 شت رع را هلاك +

 هافك هللا تلكو اهههو *

 مل نكس 00

 لاف لذ 90 5 ره 1 كلامابأ ى

0 1 
 ٍإ

0 

3 
 ؤ

[ 

 ظ



 ةيع

)١486( 

 7 وص عيساذاو همدقو ناهحد نهللا ديعرت وب قح-اوبأناك مهاربانب فسوب لاقو ريبزلا

 قدحساىلا ريد قلاب || را ريد زر لاهم ال ةداضم هدءاصنو هلق ويف قدس اينأ ىلع هض ىع

 70 ام. يف هل 5 ةدعنيتفملا عم ديشرلا 0 هلديضعتو

© 

 تسل و

 لدحر !اونياصنتااوذ خرا ن 0 7 يفانأ ذه لوقا

 1 رام نع احح 4

 ليتةم هحولا يفاص 1 » هل ت دا ريك ل 3

 لحي لكلك ءاررإ 12 3 كيل يركلاشس ع2

 1 جزلاو نانا نالصنلاو هب هيرو و هذاش ' يف حمر لا 4 مش هانر ى هذلا هاو 0 دمرتال هلوق

 سلاحا 0 ماونخوو لدكلا د ىنعدنأو أ م . ةيضا ةل>رلا ن م 53 اهنا هب ىعا ل

 ا وه عطقي 97 يعل 3 9 م هلوقو ليقملا ل لاو لع دا رقلل اذ لاهو مسجلا ريغصلا

 ءانغلاو ىلذواا 0 0 تم هلا لقلت ماو 0 0 0 لملالو هر 3 م صغإ |يف هعيش

 ا رسم ءلا 7-05 يفرو ! قالطاب 0 الا ليف مدا ن 2 الا ردقلا ن 20 قل كهف هلو :

 1 نم انك ندار ال هيف 37 ءامولا ركذو ل ور# نع رع ا ليش 2 فريفذ 1 آلاو قحسا نع

 نقل يحكم 0 هدمب يذلاو © هلبابشال ريبك لعب سيل * هؤادتبا لوالا ليقثلا

 ا نسايعلا نا هللا دع هف شح لاقو يكملا ىدع دعبل 21 حرس نإ ىلا تسلل لق يناث هقو

 : : رم كلان كو لق

 ما هيسنو لختتملا اا 0

 ن ليدلا.ن ةعاخ نا شيح ن ديوس ن تانف نوع نت تالا بقل لختللا

 نب .رضم نب سابلا ن. ةكرتم#ى عل زه نع نايل ةحاط ناسك نة
 نعو يءضالا نع نع يئايرلا نع يركسلا يورو ور< ىأو ياكلا نإ باور هذح 2
 ن شيبح ن ناهمع ن 6 عوع نا كلام هيفا نأ يف ارعألا ناو ةديمع نأ ن نع بريح نا

 ليده ءارعش نه ةلين *أ ايا ينكيو ليذه نب نايل نب : 4 20 ةمدنص نت

 0 مو نا دعس ون هات ا ةباءاهما يري ةد.صقلا هذهو مماحصفو 0

 رق يف جرح هنا يئاتيشلا وردم اونا ركاذ (فرلتقم رس نع نانو شمل ندا
 لاقف لجر هنأ ةاريشلا اوقلب اذ يح ةردحتلا اوكلستا مل لع ءراكلا 2
 نه ريخ مهراد موق ىلعو مكلذ نم رح ع كا دق اميقانر |وله رودرا 3

 اولتقن فوح يف اوترن ىح ءادكلا ىلع مىلع اويصناف مدنع فوح وب هذه مهف راد
 مث هوذ- 75 6 ردوا عوب رهظ نه بعش يف 1 مهر رطل ءااونرءاو

 مدلا نمر هدام "ينو تكلا ولا ا محرق قير راد اور هر ا نع اوكلس



 تلا

 ١ نع ىح ينثدح لاق دنرد ن ندسحلا ع قرا ) بءلك لئةم يف هرب يذم دقو

 00007 1 لاول يب يراعي نآيشو تلسرأ لاقدبأ نع ماشع نإ ساسلا
 ظ لاف وا كحار. ىلا مكيلا ا نان مهلا [ةظر الحر نيعيس يف ينامزاا دنفلاب مهلا اوه>وف

 / زواج دق ريك خيش وهو ناميش ىنب ىلا يئامزلا دنفلا لبقا قااحالا موي ناك امل يبلكلا نبا

 7 تلعحو تدر#و اهع اههاد>ا تفثكف سنالا نيطايش نم ناتناطيشهل ناتذب هعمو ةئس ةنام

 ركب يف نم موعم نمو نابيش يناب حيصت
 اطرلاو دايخلا رح © اعواعواعو اعو

 يحذلاب نو_ةلللا اذحاي اذنحاي

 لوقت تلبقاو ىرخالا تدرجم مث

 هر سو 0 ان ارا عنا

 دا 12 تال < فراع اد دك

 ) يفدل لم ىلعهتنب|ةيلعت نب سبق نب ةعيبض نب كلام نب فوع ذعصاف دموي سانلا ىتتلاو لاق

 / مث كردأثيح لزنأ كربلا انا كربلا انا ىدان مث لما يبوقرع برض اهطسوت اذا ىح ةضق ةيلث
 ' نوزغآ مو 4 يفأ اذه ىفيسإ هدبرض الل لك نك ن* لحجر ىف رعأل هفولخحمو ىدان

 1 ين نمالح رىنامزاادنفلا قآ ويلكلا نبا لاقماغت تم زمافاورفط يت> اولتاقفموقلا فطعيف

 0000 اا مار ف كرف لئازو نع ركب نابض :نمانعس نعط دقق وع ني كلاي هل لاقت بلغت
 الز 0 02 [عدفاف هل قدح ةارو وهو دنقلا هسطق ترولا ها نيوابت لوم

 ش لاب ندب ريك #« خيشام ةئمط ايا

 هلا ىلا ءادخت ؟ دال اب ته
 لاوعاو دهج ىلع * ىلعالا مت املا مق

 --4 ناهجحد 3 هللا كيع ا 0-0

 0 نب مها رباةينجيفهللاديعناكوريب زاا هلأ و هنأ ريخ مدت دقو ينغملارقشالا ناحد نب هللادبع

 ١ نم مقرب اهمتحاولكناكف هلا.صءّتمو ىلص وملا قحسأ ه.ءنح يف رب زااهوخ اناكوهلايصعتمو يدهملا

 (ينريخأان) هللا دع ناخ مدني لاح لك لعرمراا ناكو 4نم قدحسا ضع عم هلميهاربإ 0

 1 انوص هب سانلا هبشاو نيسلف هلك هوانغ يواسإام هللاو "لاضاق ناك ناحد أ لوش نم

 هبا ترطملا براضلا يدؤملا لمحلا هللاو ن.لا نكلو هللا دبع هئيا ادريو ةدالبو ةعنصو



 ياا

 0 اما د4 وهو 57 ِديَوْلا ىلا 1 0 ءاهقف ضع راو 0 يف ور 5 لاو

 فردا لاقف كل ة 4هرد ريغ 2 رظنلا | ذو رظد هللا حب 0 هللاقو كلذ ْنَع هأهف

 اللا نيعالاو مهلا نس أ سع »* ىونلا طش ناوي ناالتمسقأ

 الد أمصق اهو دقو نووض »# اريلاالو نوفاطعا نم كسملاالو

 هلا ةبدوملا 0 ع د ةيشع 0 يتسفلا يل 7

 الضواسمتلم جلا يف ىنتلخامو * يتفاي نول 0 هللا ق

 كصسوص
 .: كالا موقلان : 0 # لاه 7 نع انففك

 0 2# ا 820 اس 0

 اوناد 3 مهايدن #3 اودعلايوس قبب و :

 ١ نتاو ياشولاو لدب ن نع رموس ئءلان لَمر ١ ف 7-0 نام تا هللأ ديعأ ءاتملإو ينامز دل دافلل رشا :

 ردا اذه ماعو يملا :

 نايضءثاللاوادغ تع إلا ةدش انددش :

 نانراو 0 و * عيجش هيف برضا

 نارقاو نيهوت ك نإ اودءالناودعلايفو

 ناعذا هلك د

 كاك كَ ا نكح هاء د يفو

 ميأتلاو ان ندلا سان || نيد كاذك انا# 2 لوو هلذمو مهانز ِح ا اوناداك م عابد هلوق

 لحو 0 هللا لاق 'يذال ةقاطلا نا رئالاو ِّ ؛ وعلاو ءاكللا ةيرلاو قا ردو نغانأ ءاسنلا 3

 نيقيطم يان كف اك

 56 0 0 | رابخأ 6

 ةعيبر ننام 2 هقلذ مظعأ ةءاعقلا 2 كلاش ث هيلع ىلغ بقلدنفلا

 | نيدودعملا نيروهثملا ةعيبرناسرف 89 لئاونيتكب كلك نع دن كاان نسر نا
 لوقي يذلا قااحتلا موي يفهدهشمناكو امسح ءالب ىلب فة نس 001 ركب بر>دهشو

 مهلا قالت موياناوقب * انفري يذلا انع اولئاس ةفرط هيف
 ا عا ليلسا تفادي 0 نع ضيبلا يدبن موي



 كانا

 هل وو هغلب اك ريمح نب فيحقلا لاف يماع يب نوطن رئاسو بالك يبو ليقع يب مب وزغا
© 

 هدب ور

 عيطتسل ول مه اية مم د ثا ا رالالهانمأ
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 ةمرلا يذ لوق 002 امو ىلع تماس الو يف محل م تذل

 ماثللا هةوصضص داو ءاقرذ ىلع »+ اياطملا ل 0 ا ماك ا

 كع ا لوق تءمس امأ كاذ لقال تلاقذ ك٠ 1 بهذ ءاقرذاب تاهه لاَتؤ '

 - تا>و ا ت ر# وو #* ةحالام ا ل ءاقرذو

 مهاربا نب هللا دبع اند لاق راكب نب ريبزلا اند لاق ءالعلا يأ ن يعرحلا ( ير

 ند 2 تو 4 اللا ءاق رد ةمرلاوذ بدسأ لاق يندعملا نك تلا 3 ىندح لاق يما

 لاقؤ ىيقعلا فر.حقلا م بسسلف الي وط ءاق تشو سدقلا ١

 تا>وحونريمعآ ترم ولو تن ةحاللم الادادزتال ءاق رذ>و

 لاق دامد ناشَع وبا ينندح لاق ة.ش نإ نم ا لاق يأ ملا رع ١ بلي ) يريذا 0

 فيدقلا للا تامراف 55 ال قف أ ت.>حاو ل 0 تزواح يح ءاقرذ تت ا

 لاقف اهب بشي نأ هكا و ىلليقملا |

 تاتلطا نم ءاقزز ىلمجلا 6) ارح يو#/اقزك كاب راذقل
 تاحو و ريوعلا ترم ولو 00 ةحاللم 0 دادت الل ءاقر>و

 دقو سبع نم ةارصا ىلا ثد< ىليقءلا فيحقلا ناك ينابيشلا ورع يلا نب ورمع لاقو |
 هودو الامد 8 هل نأ اهرب ناحو ع مم ماهو 0 7 6 ماقاو مهرواح ا

 1 لترا هلام يف اهابإ هبذك نم احتساو املعلاط أملق مه مشار لاح رلا لمحأ ند ناكو ةيسعلا ا

 : لاقو مهنع

 ديدنص كالاو نممعزت تناو * البإىراام سعتذ ايلل وش :

 دودشم نيقلا رمسب ريتقلا هف # درطم موالاناكم كي تاقف

 هويشتللل كوسم مراصو * ةلماك ءارثو اهغاص ةكشو

 دحاقملاو امم لئاقفلا ىل © 4/اود ل كح ر يرا نأ

 ينالكلا هللا دبع نب رجاوملا نب ىلع ىلو كالملا دبع نب ديزي .نب ديلولا نك و رمع وبأ لاقو
 نإو لثق دو ديلولا نإ هل لاقف ىلا ىعلس “عزت. ريوملا 20 ديزي نب دل ولا ل املف ةماعلا ا

 تش نإ ثالث نم ةلصخ> رتحاق كدح ل ا ناكو اقح يلع كل

 1 3 0 كمع راو لة لو نأ تي نإو ل«فاف اندح أك نوكتتو انيف م 5 0 ّْ

 ند ها ا 0 00 اع لمعتف 3 ةفرا اا سعأ ىو 00

 ريهمأل لاقو هلق 2 3 ند م راه 1 نع فد 3 تيرا قْاو ا 0 0 1 :

 1 عم ناكو ةماعلا لَها همم 0 ربوملا جر هن ءانحالا نبااي ينلزعت تنأ

 ارى 5 هاعدف هراوزو هس تنم وف ره م ا لهتأ نم :لخار .ةناكس

 اولمحا رسوملا لاقف ةماهلا لهأ نم علاص د ب5 يف مقوف رباع مهس ءاحو ه هولتاقو هيلع 0

 عوذج ن م ناكو بالا دلل ردقلا اولذدو مهنم لتقو أوم زمئاف مولع 2 مولع
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 1 دعل امون ناخ * لح رنمىدعنءيور< يو

 نقص سلتلا لك 1 ىف ءاح < اذاام 212 لكس ال لك
 لجالا ءرملل نيح اعدقو #* يدرال رمع كالد 0

 # 2 لزي مل يح ىل ينبو * اكلم انيلع نامعن تيل ©

 لعل ءرأأ نعينغإ ول ناك * و داخل ان رظنت دق #

 0 صه دال اسؤل ع نعاس عم 00 ناب

 0 هل لاقي هلل هللأ م يب نم لدحر دنع تناك هل سرف ىلع ةصييق نب سابأ ت تافأو لاق

 سرف يفام هللاو لاقف لعش نأ هيام ها هادف“ انو , وأ مهلا 2 مهوزغل نأ ساا دار أ

 سايا لاقف اف هدحر عطقال تيك انوكهلو الو احر. كلام نماا

 2 1 0 ؟ي2 ف1 1512 رك عورلا لفك ا هيغل

 أوفراش دقو دغلا ن 3 ماوحم 5 يَ ممليلو 00 هش م لك د 3 مهعبأو لاق

 0 ءانفا ٠ 00 ناعم هموت 2 رس ند 5 كل اور 00 هولخدو عز أولا ا

 00 تابقاو م تافي مف موقلا باط يف داوسلا اولخد دقو اوحبصا نا

 ناهدلا لوق كّذف منان نيب مئالعلل كلت اومسقو مهني اهومسقف مئانغلا نلعب نَكآَو

 لدنح نبا

 انايشنبلهذنمسراوفّقساف *# مرك ىلع اموب ةيقاس تنك نا

 اناحرو اكسم مهقرافم ىلعاو # مراد نعاوماح سراوفىتداو

 00 نسللا دنا آل ناكو ةصق ني يعاب ةقزولا“ يرسك ىلا :ترضتا نم لوأ ناكف لاق
 : مماسنب كانيأف لك و 5-5 ركب انمزهلاقف ريخلا نع ل ساب 5 أملف هيفتك عز الا شدد

 012 رم حانأ كاف كلذ دخة دات[ امانا ناو ةوسكب هل ساو يرك كلذ 1
 نو ةفاحا ةسرو كتف ىرشك هل نداف هع -ىتتي نا نا دازا:اعاو ةساأنا تدراف رع

 ةريخا لهأ نم ا ل بكرو ةربلاب روث ىلا دنع تناك هكا

 نطو هم سانا ت 2 لاعق ساب ا مم كامف تلح "فلما 1 اذ د ىله هلأف قنروملاب وهو

 ىذةعقو تناكو لاقهاف:5 تعزف هن رءافمواتقوموقلا ه هعزم هن دخ هلع لخ دف ريخلاب هن هيدد> دق هنأ

 موب اذه لاق كلذ هغلب املف ةنيدملاب سو هياع هللا ىلص هللا لوسرو رهشاب ردب ةعقو دعب راق

 َنَع اص يبا نع يبا ينريخا يلكلا نبا ( لاق ) اورصن يلو م>علا نم برعلا هيف تفصتلا

 هيفتفصتلاموي كلذ لاقف سو هيلع هللا يل يبنلا دنع راق ىذ ةعقو ترك ذ لاق سابع نب

 هئدملا وهو ةعقولا هل تاثم 0 هيلع هللأ يلص يللا نا يورو اورسدن يلو محعلا نم برءلا

 ةيزه ىرا تح مهل اوعدي لز. ملو رصتلاب ةعيبر ةعامل وا نابيش ىنيل اعدف هيدب عفرف



 ور ءاش رد 2 ودعم تاليف ولا لاثف دوعسم نب 'يناه م ماق مث ةدشلاب مهؤدباو ءاقالا

 توملا لايقتساو ةيندلا الو ةينألا رفظلا 5 نم ربصلا ناو ردقلا عفديال ردا نار

 ديتوملانماق اودج موقاي ريدلا يف نمطلا نس مك رغثلا يف نءاعااو ةرايدتسا مدر د

 اردد الو وده تاو اود كك كا او ىو 0 عمسأ لاحر هل ناك ول حتف

 أ مكنا مهموبامت امنا موقاي لاقف ماه نب ةرمم نب ليحارش نب ورهع نب كيرش ماق مث اودرت
 ةنعالا ىدرت ةئسالا ناف ريصلاب مكيلعف م معا يف كلذك و مك نم كلانا دنع مور

 اناقتك يرتبلا 2 م11 3 نب ةليح نب ورمع ماق ع_امدق هذه ركب لاا
 قرب سمشلايف ضيلاضيموالو * قرا يذه ةررغت ال موقاي

 : قرملا هوقساو حارلا هوبنحف * قذعلا اذه مكنم لتاقي مل نم

 || يحدق نوضو علعش نءظلا عش م هعطقف هنارصا ةلحار نيضو ىلا ةيلم' نب ةلظنح ماق م

 نيران ءازاب ةئميملا ىف ل وب تناكو اولق ةقانلا ناطب نيضولاو نيضولا عطقم ذئموي

 ١ جرن لاقلا يف لئاو نب ركب ءانفا تناكو زرماهلا ةبيتك ءازاب ةرسيملا يف نابيث ون تناكو

 ' يف يدانف زاربال سانلا ىد< زرءاهلا ةدتكك نم نارذ هسذا ف روك م > اعالا نم را

 ةيلعا ينب 1 ةراعت نأ تر شكل ركشت 1 ني ايد وع د زرع 0 ناييش يفب

 نب ديوس لوق كلذدف هحالسو هتياح ذخاو هياص قدف هئءطق حمرا هيلع دقق ورومفا نبال

 رزتش 0

 روشملا نايزرملا هونرقت مف # مكعوج قدح ذادو ان

 رتب ةبيرضلاىفال اذا ماس # مراصت مدع ايم ثم زر

 كاوووخعا دعف نيدعلا تلا لا ا ا مهراه ردص اوفا موقلا نا مْ

 هوجو هللا برضو نيزءاتجت لع روكا تلفو هلة ورمازلا لع كيرشأ نياك تامل

 || ةمقلع نب ةلءرح نب روث نب ثرحلانب دنرم ق>اف لئاو نب ركب مهستاو اومزءاف سرفلا

 هتلفأف هسرف ردصإ نامعالا هقيسف ائمط هل ىوهاف ةعرز نب نا.ءالا سودس نب 00 2

 كلذ ىف دنرم لاقف
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 مذهل قرزا روملاةاطق قوفو * انحامر توف نامعللا ينتنفاو

 عمجاو عرلاامف تقرغاف * امتدوش ناعطال ىرابت ليخو

 ىلا 5 ثامعتاب هل لاقف ةعروز ناسا رد كيري نر داع نور ندر و
 هدي يف هدب عضوف ري نب دوسالا لاق تنأن هو لاق نيب كم تو لاا تا

 0 و اهاف هذل_ه ىلع 3 هل لاقو هل سرف ىلع دولا هلمحو هلييس ىلحو هتيصان زدف

 ينارملا ديزي نب دلاخ لك ةعرز نب نامعنلا سرف ىلع ىلحعلا ريمي نب دوسا ءاحو كسرف
 عاملا يداسلا َدير.نب ىدع ن ورءعاددعاو لتقو رردعاب كلارك هوي

 هنرب ةمآ تلاقؤ

 (نورشعلا 2 ناكألا داش



 نايفس ىبأ نيد تناك من ني ا هيلع هللأ ىلد ين | ثعب» ليق كلذو ةطيغأأ نذ مطزانم

 : هعضوم اذ كه سد ريخ كلذ 2 او هب رقلا 6 ُق ةعزانم سادي 7 6 سام 3 كيبو

 ف هتقايس ىلا 3 م » اع يبأ تب سادرم 0 سابع تايب الا هله نأ ناو

 عفرتال ركب لئابق نم مهاوح ن. ىلا اوث»ب نيح لئاون رك تلو لاق راق يذ يدع

 ر ا اولا اذ هذه يف اديس اولاقف ةعامج مه 0 هذه يف انديس اول !اق الإ ةعاج مط
 0 هذه ىف اولاقف يرخأ مهل تعفر م ”ال اولاتف”ديرم نارش ن ورع دع

 وه اذاف اندي_س هذه ىف اولاقف 0 تءفرف ال اولاقذ يركشنلا ميرض نب ثعاب نب ةلج

 اذاف انديس هذه يف اولاقف ير>أ مها تعفر مث ال اولاقف يلهذلا دلل نب ةلعو نب ثرحلا
 ناك امم ربك | يرخا مهل تعفر مث ال اولاقف هللا مت : يعيتلا نامع نب ةعير نب ثرحلا اهف

 ةلظذح وه اذاف ةرمح برش» نطبلا مظع رعشلا علمأ لجر اذاف انديس ءاج دقل اولاقف «يجي
 انأاي اولاقذ لح نب دعس نب هعدج .نب:دعس الا نب ةيطاح نب ي> نإ رامس نب ةيلعت نبأ

 00 د1 لا كتل نبا ادعو كنود !رما عام نا انه ؟ دقوا راظحلا كا دك نادت

 بس ولاق ؟ وام هيلع قفناو كبار ةئلع عبمجأ يذلا اف لاق هلهأ بذكيال دئارلاو انءاح دق ةعرز

 )1 نا نم ريذ اضعب مكضعب ىدتفي نآلو اداخ ريثلا ىف“ ناو يعزل ٠ درعا يحالاتنا
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 يش 0 كيلا لصوت 0 هنأو ةماع ع ا مكتمذ نأ هما ايان دوعسم 2 ”يناه ١ لاو

 نودأف 2 ناو كك اع ترنف رفظت نأق كدموو نيد أهقر ف قل هذه 0 ايل ورا

 تأ أمل لوح كنأ الو نال ةلاظنح ل 2 ملل اهقر مف تدر او م رمأف دوم

 مهتايل اونايف موقلا هيلع در 8 مهربخأف ه 0 0 ناعمللا 0 ف 1 كموق ىلا

 محاعألا ا تانقا اودصا 2 ف ب ردلل نوعا لئا او نا 25 تنايو 0 هلل ندعم - مع 4

 أ ولتاق لئأَو نب 0 ءمأي لاق من 2 سا. مه اهذف وذ اء نءظلاب ةلظنح صاو

 ةيلعل نب نسف ودب م6 6 5 اذ هم نعل ىلع كوريسإ مجالا تلقا | وعد وأ يشم ن

 عضوم ىلع وهو لاق ةيلعل نب نساك 0 يحدسف هذ اوفختساف يملاب 0 5

 ةورع لثم ضع رب مكياع ت رشا مك تا ينأ و امأ ناييش ينباي لاقف نابيش ينب يف الوز
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 ّ مه ولج اعف مطخ 21 بر مكف رعب محاعالا عم 0 تالا نأ لكون
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 قور هم لاَقف ةريسا برذعلا 5

 1 نب لعذ نب نابيش نب سودس نب ةبلث نإ 0 ,ح نب 0 ىباو ميهلا يف خا

0 
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 1 لاقولاق مكيلا ليخلا دو, نمل نيعم هنا يا # 0 ءاملا 7 لاقفيباىعالا نبا ءاددو
 مهرذنيإ 1 نسلق

 لئازبسدل ىلقلا يف اطرك ذو * .لئاخ ليالا عم ىليل نم م كانت

 لخاد ىداُؤُ 2 لكو يلا نإ ام> ناكام 00 كيا

 لئاق سل يم وق ريحت أ »* ىاغبو يحالس ورا ١ ينتلالا
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 رايكم هيف تدر كم هجمت امأ د لإ 0 1 2 نماي 0

 رانلاب ءاضمرلا ن 0 ريح: بلاك د 4 1 ل12 قرععل 00 ا ا

 نأ وو اح 7-2 0 ىنغو ةزئام ةده ينأل ىمأو هنع يرسو كاذب دمحأ ر مق

 1 لعاب نأ 6 م 000 هيلع عاذو 2 0 5 سا اذه ريع ُْق رووشنم نسح
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 .: قاووملال ! "نب نيدو انندب 1 5 ركااذيل لييس لع 0 هللا هحريلأ ثر#ّغء نار نب لن

 ره-<9و 4ع دق ةدوم

 م7 را اذه ف أم ًّ ا راق يذ ةعقو ريخ 1-0

 ىلكلا نبا ن ار ن ده نع يوكسلا نع نييدعالا ناماس نب ند 2

 ١ اضنأ ماش نءعو ةدبع 1 0 ةءاور كلذ ىلا تحاور 0 3 نتا نع
 | نب نامعالا ىلع يضغ ا ع 1 يك نأ راق 0 ناك اولاق هيبأ

 ا هعدوتةساف ناش نب لهذنب ةعببر نب ورمع نب صاع نب دوءسم نب ءيئاهنامعنلا 0 رذنملا |

 ]| حالسلا ةكشلاو ينارعالا نبا لاق 5 ل لاَعيو ةكَش تقلأو هدلوو هلهأو هلام |
 : ةعرف هدنع تناك مهف 2-0 1 1 و تره م برعلا نم ا 3 علا دو عضوو هلك ا

 1 وب هتلأو موهايح هولخدب ا اد هب راح 0 2 تنب شزو مال نب 0 ا دعد تلد

 0 ا عنك أ كودنام اناف ائَدْنَع قف ما نمللا ا هل اولاقق سدع نب ةءير ْن ةحاور أ!

 00 ا و لح جرخ حاربدخ مهازجو نتساوكلا )10 لاا
 اماف اولاق ديز نب يدع رادخا يق 300 هريسخ ىض٠ دقو نيهاحم لاهو ظاياس هس !ٍإ
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 مهاطعأف 0 نب 0 ؛ دعس نب ةيذج نب دعدالا نب ةيطاح نب رايس نب ةيلعأ نب ىح
 وي
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 كلذب كنك ا لطخالا | هل 1 ١ عاد | كل ص رع ل ىلعت لطخالل ناوسم

 ىلع هللأ ءاشا نأ هن 00 0 نا نإ كللملا 7 لاق نيثم "ولأ ريم 1 ْ

 كتسموص
 راق يذب اراقههجو اوالحف * م 00 نذلا نبااي

 واعتتم لك يديأب ق ةاقرلا منه « !او ق ةءلاد رانناسأ رح خود

 هلهأن مه هةعا مح كاذب “ 000 ( لية يب ند سصعاش لاوس 0 م ةقسأ 2 نا رعشلا

 ١# ب يي يي 200



 داهشا ربع يم وقو دوهش ىلو>ح 2 مم دش سدق َنَم نعراوقلاَذ

 ا ا 2-19 |
 دل وع تكا موعخ معو 2 يدل واسإ لار كاب

 داللصأ ريغادانز تتحدو 59 *# هلدشهم برخاو مهعاصع

 دارلاب نسصام تا١ءاتسلا كا #2 مْهوك راح ليفت ل 0 ا ع ا

 . 35 - .٠ 1 يي ةكرص

 دأب نمل سصاق نم ةمق رمسملاب 5 ىهح تح عو 21 مانع

 "1 5 2 1 , ١

 دار نا 1 لوعم_هكل و ه# ينذ تدوم قام جى

 داصرع م وكأ ل هلإإو # د تفيزد رح ىلع تاودق

 1ع 2

 اًضنأ لاقو كالد , اع هليا ,لق ١ هل لاو اره - 2
 0 ا

 1 ا 1 ا
 مدخ ةطلأملو >و # ورمخ ن 2 نيد ١ ]] وه ح 1 0 ٠

 مودع لرش «موع | يع 83-0 لك ىلا باح 1 نأك

 مورأ هي راوت اه 0 3 7 0 صاع كاي

1 ١ 

1 - ١ 
  0دع باو 7 - باقل تل اؤرما 4. اه كد 6-3 ءادلزد

51 - 

 كا كود ع 3 نيدو تنم ىك رث د نم ثا اق 5 © ل ويف تت

 ع

 لوش تع د داخق نك ادح ىفو  للط اهمأ اق كوس َْن
97 ١ 
 . ع

 كم 0 _ و - تاه 8 اه د ا ا مك ال. د انكم نإ عدلان لال 1 1 6 (

  15الأ 0 ا علو ا ١ هم
 ل ملا نجح - رو يفز . - 0 -ت 5

 ع

 - - . 5 . ١ إ
 ترصتقا لوط هلق ريح 2- 1 كنه هسا حو 2 تاررح نىنىدزدوع

 . . . " 5 1 5 1 رع -
 ن كلل دمع 0 يننادملا ىدح زارخا ثرذأ ير ل32-١ لوو ىكاعد 2

 بحناييعشلا صاعهدنعو لطخالل ناوسمنب كلما دبع لاقلاق من
 ع

 ا 1!
 ينأالا نيم ولأ ر مما هللاو ال اق هتأو "و د 1 ترع ندهدح رعش كر اضاق كلنأ

 لاقامو لاو ءارذلا ريصف عاملا ىلذف ءاتقلإ مد

 زطلاكن تلاطنآو تنلت ناو © ااطلا ًاهعأ ساآق د وح ان



 رج كاوبع شوو

 ا

 ا
| 
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 لص ةلخ وذ الو الياق الإ * هتشاشب قع هب ديدحلا سل

 لقت فوس الإ لاج الو نسَع# هن طناف الإ شلع ال نللاو

 لمعلا ححتةسملا ىلع ورم دقق # ةححل :نافا ميمح رن نأ

 لدطا : "يطخلا مالو يشن ام * هل نولئاق اريذحو اي نمسانلاو
 لازلا لجتسملا عم ن وكي دقو 4# هسا ندر قالا كرنك :
 لاقامو لاق اذنه نم لضفأ يعاطقلا لات دق. هل تلقذ يشلا لاق اه ا لك أ

 لاق تاق

 قء ا تا رد اهسحا ع 8 د قراطم نمانلاح ربوذح تقرط

 قوطم 4ك. - قاع 0 * ةيادح ك.ح 0 كلا تع

 قلع ءللا قيحر 9 0 نإ 6 لالا 0 ناعرمصمو

 قوم نال قزنع جرفمو 2 هل لك عارذ نردس ودم

 قرطملا ليقثلاك لك الك لعو :«”انملا اهب دوت تك رع تنجو
 قحلت م رباوغ موحنلا نم «# هقفر معاه ىلا نعمس اذاو

 وصلا .ةازتحم للا 0 »8 عادا اهيودح» لو تانج

 قوش نومواقل عئار نه * هنعاس ار ىلا اةدالاحح

 الا ناصحلا ةك اشك اقط * هئيار قيرطلا ىلا نر اذا

 قحاب مل هلمأ عسشي داح *# ةجاحل نهد يلح اذأو

 قثوالا كي>اىلا كادح شدح «# هج ثداوملاو كيبصي اذاو

 قاطملا ناسلال ماكتلا ىلحو * تجدرشت داؤفلا نعموءطاتيل

 لطخ الا ىلا تفتلاف لاقرعشلا هللاو اذههما يعاطقلات اك ناو نب كلملادبع لاقف ( لاق ) |
 ١) ىلع يناع ل تيار ناف ددتاو نوال اكو ثيداح الا يف روق كل نإ يبعشاب هل لاقف ْ
 : 2 ةزملا 0 ينل ل 2 ُق كلل ضرىعاال 4م | آو كا : ردح مهعداف 50 5-00 1

 يفلاذ لطخالا 1 رفغتس كل نأ كلاسا اع :م ملا 0 2 ناو 7 تأ تكلملا 3 م يلإ ا

 ٍِ ريمأايل اف يرا وح يف يعشلا نأ ل اطخااب لاق 8 نافع كَ تكلملا دع كدعْضف ه 2 ءام دواء 3

 نب كالملا ددع لاقك كاع اع الإ هل ضرع ل 6-5 ام كرب اذاو ريذدتلا هنادي دو نينمؤملا

 كلذب نكح 6| لظحالا هل لاو دبا 0 اع الإ كل ضر ال نأ يلع لطخالا ناوسم

 ىلاعت هللا نكات لفك اان ناو سن تاللا تللق ناو ل

 1 ود

 راق يذب اراقءهجو اوالجن # مهم قر ب نحل نا

 : راعسم لك يدب قاقرل !| صن م-.-* ]او ا كاد ردا اشار ا ود

 ١ هلهأن م هعامج كدب / 000 ( ل# يب ند ساش ل مليت كا م ةورشأو 202 نال ءشلا
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 كش شقق نس نسر اوقلاذا

 يدنولاسإ لاجر كيرتعي ذا
 ةليقم برطاو مميصع دقف

 مهم وق ريخ ليفن لا ديصلاو

 يه راس عوررلا ءادع ناوعلاملا
 مط تصنم يناكم يموق مايا

 ةلظم ءامح نم ينتاماف

5000100 

 هب تيز> ريخ ىلع تردقناف

 و رم نبرفز غلبم ن لا

 اريصق .ىهدلا باعي ام "يب

 زدت ةلممم د تبضغل نكاح 0

0 

 نب

« 

 د

#« 

 ان

* 

«* 

«* 

 داهم ا ريغيوقو دوهثىلو>

 ىداوع تكلا 0 ولو

 دالصا ريغادانز تدق لبال

 دازلا ضاق: ادا: ءاثعلا دنع

 دان نمو صاف

 أ لاو نو كن الو

 71 0 نءضت ل.>

 ىداسح ويفادعأ ةتايشلا عدم

 داص رع اما وأ لحم هللاو

 نه فاست ملا

 انما لاوو كلذ نعسا كردقاال هل لاقاذع رثز عمس املف مالس نبا ل
 مكحلا قطناملوقلا ريخو

 مرغلا هب ديتس عوج

 ا

 3 4 1 ١

 : _ سل دنقلا دتلا#“ دكار نالت

 ىداملاةهدرلا داءس لدم حعاسو ةيهاس لك الا نيعلا ير ندا

 ميفلاو قيمت :ديع اذ © لقت ىلا بابا لآ ف

 3 مودع نعرف هضع زامع « ليفت: ىلا بالا انآ ناك

 5 و هيزاوب ام ا ناك اوديو ضاع كل يفي

 39 0 0 الار تعمم لاق الا ى#ي نب ىلع ينثدح لاق ؛ ةظححح رفعد ندا 0 (

 احايصم 0 كوشي ٌتيحح سم 5 ا ها ةءاهاك ال يفد 5-5 ءادتا سانلا ا نولوقي ة ه اذا

 يعاطقلا نييمالسالا فو #* لزم»و 2 دنم كسافق «لوقشي ثيحو 8# لاي لاطلا 0

 ام: باحا ول هيلع اذامو * اءاكتي نأ عزألاب لاطيفا

 اهونالا نفر ءبام تعال د يوالاو 3 رانا عرفلابو

 ترصتقا لوط هق ريح ن. دحأن ٠ ا و زارا ثاردا ندحا تاك ) 0 (

 نبكلملا دبع نع ينئادملا ق3 زارا ثرألا ْن ا لق ىعاطقلا ريخ 3 هيفام ىلع هم

 ما يبعشلا ماعهدنعو لطخالل ناو سم نب كلما دبع لاقناق ملسهنب كلملا دبعلاقلاق لم

 دال 000211 دان لاو اللاو هل كنا تحت مأ برعلا نددحأ رعش كردشل ضايق كلذا

 لاقامو لاق عارذلا ريصق عاملا ليلق عانقلا كف دعفانم- لع ر اطاق اناسبأ كاف ىلا ثددو

 3 0 2 ١

 حسيب يسب بيج نس بم ا يي

 منيت يل يي ا ل ل
 يعالعقلا لوق هدشنأف



 أت ىف ءامد كد هد اا

 قرا ماقسا ديق
 6ع توملا دردعن | 25

 نر ادع كا فد

 اراك تاكا تكلا

 هللا يصوم

 ليفت ينب هوجحولا ضييلا

 دعم تماع يذلا موقا ينب

 مك الاو ترحل م0
 م املو موقلا م ا ذا

 اذا لاقو

 ننقحو يد كيفكي هللا

2# 

3# 

2 

 ان

 نإ

3# 

 أعاش هلم أك . ىلا »# قر نيح كالذ ليس حبصا|ف

 اعاضقاب كتو.ءع ررش الو

 اعانملا ا تنجح | بفك

 اعابرلا ةئاملا كتاطع دعو

 اعاللطأ جرا مل نامدقلا يف

 اعازن اعزمس قالخالا ن

 اعان ططااوءئطصا 5 |

 اعادت 0 الا مهةالخا 0 1

 اعاو ة هه دس + وف لضف

 مدقملا يدق 0 رق

 ير 0 كي 1 كيا

 يشو يناس :١ فج امدعإ نم

+« 

+« 

 نب

# 

 نن

 مولا شراع ت2 لد 7 ل د

 »# ةراللاب لوعذدد

 اوخغلل تا

 6 رطل

 اءكو +

 ن

 يافو 7” 00 انج يَ قاب اضا لاقو

 اذا لدللا ىذر راعو

 أرب 2 عنا يذلا كذ * انغالا رق رمل كما

 ارح اداو> نيقلت فوس * ردح

 أرضو“ اهنا هللا فن ناسف + ك2 ماوقالا ضقشنو

 هاش ترخا ىف ناكود#

 اضفنا نضلا طز ار »8 نحارب كك را ىف ناك اضرالاقو

 احانزلا ايقرو ادع ةوالف ءاحاتءإد نال
 احالم الاو رونا ىثغو * احاركآلا ىثغأم يرحالا

 #* احارل فك الان نوقفصت

 دايقأ ريع الوق ىاطقلا م © هنحدنم ل 5 معلش َن

 ىدا || ةبرمضالا تموق نيدو #* م1 دلل يم وذ ناك ناو ىلا

 دان 2م ىف 2 ص رعا دقو

 دانا انا 1 كد

 4 ى رقم يع ع كل اع نكو

 الا لدي نأف

 هلل درولا ما سلسل اه

 املوصا ور رم تا ل

 4 دحام

 ىدافد تا | ةيتف تح كم ناو

 ىئ كل | هد نا وىد »

 ىدانلاهلودشس نهريخابتيدرأ »#

 1117777-22 ينناغالا 2-9
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 ءالؤو نكلو باغت طالخا ميو رعاو دعس نا تاتش ند ردعسا لسقلا نا بابا 8

 ١ نورشع هل مدح نب ث را وذا ديزي نب رفز ناكو اديدث النق اهب مهومتقف سانلا مظعم

 ا هءانكأو ريم ناشف او صعاشلا يضاطقلا ساو عزك ديمون نصار هاصل 0 ْ

 نا رم نا هللأ كع ن' 5 سم نب جرش نمللا ديع دكموا باغ نيس ملا لم اريثك اش

 | خاح 0 عشاحم لتقو هو>التقو لتقف مح نب ريهز أ كاس نب باةعنب كالامنب مودك

 0 ةنادعسو يسوالا ح 2ج- 40 دمع نإ ُْت راد دعو ريهزنب تعمق نا دلاخ ينب ند ةيواعم نب 90

 مكلي 0 0 ريم لعحو ريهر نب مق يف نم 0 دودهوسو بر 2 نب عوس دبعنإ

 : ا 5 : يننأ لماح لكذ راح 1 1ك || هل لاش ريش يف د ملحر يدانو ا اوكي ا

 | ل٠ ا ا نة ا اطيب لع دع ” تناك تاركا داق ىلا ةنناف

 نموا را ندع 0 6 او نط
 هالو 4ي ,احصأو رفز كلذ عظفأف

 ١ ءاسخأأ نو 2 هن ند 3 م 0

 قراخلا رافصلا 0 8 لاَقفهب تل آلو 4م ا لاف

 انين ةلماحل كرتن رف « ريق ىفأأ مكتم انرشب 3

 رابغلا عطس دقو اهكبانس * اريشقتئطو 0

 املا لاق
 ردد لع قافو تاس ال انام © تفداضغ اسف رو اذجا دنع

 ريرج لاقو
 رادقإدعب أجار فناتحرفنا مث * عنتمم روباملاب كنأ تبن

 راو هم اريم بتاعلإ ثرألا نب رفز لاقف

 راز كياعو باع ةلاسر * ارييع ينع غابم ن نعل

 راز ىف كيان دو لطحتو + باكو علك يذ يح : كرز

 راسككحناو هوب هنن اقتا « هذب ىرديعا لع 0

 للومع ن مهدا رك ذاك ةقان هاه هلع درو هلدس 0 [كتعترشا رق يبا يماطقلا 2 او

 هحدع 1 لاق يدعلا

 اعادولا كذنم فتوم كيب الو * اعابضاي قرفتلا لبق يف

 اعام>ا ممل ىراال كموقو يهوف نا كريسأ يداف ىنق

 اعاطقنا ته ل, باغتو سؤ لأن < نأ 0 2 31

 اعافنرأ اهقيرح ع 2 ا م 6 02

 اة ىذا انعأو تنق يح ضابم رب كلا مظعلا 3
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 ريصلا نم أ ةانا تاخلاذو 8 يضدلكت نا ال1 1
 رد غلابو ءافولاب ىلوا باغتو #« ايدامت رازن ينبا نأب يفانا

 لاق ريدا 00 املف

 ريعس اهدوذ نه اوءعحر اش * 0 م 0 عمج اًؤاحو

 ةسمح اوقاتساو رف ةنالث مهنم اولتقف روباخلا ءازاب باغت ينب ىلع تراغا اسيق كلذ غاب املف

 راوخاو ةيارقلا هل او دوك ركعا نب رذز اوف تاش نم ةغاخ تجر ايد

 1 كل نردق ام وأ كاع اهدرنخ ما امأ لاقف انممأ انياع درو انلاحرب انتا اولاقو اسيقرَشب مهو

 تا رق انا عوف هل اولق ىلا مكلا يدنو اهاكاهبصت ملذا اندمأ نم مكممأ مكأ للمكتو هيلع

 ّْ 5 رد يبأف اني واحم اوهادام 0 نأ بورألا 0 نا .ءاسق لحرو روباخلا

 1 هللاو مهعم 067 3 ل م لاو مماع طعأو هللا مهد اف كادي الإ اوذرب نأ ص

 : مهي ا بلطإ رفز ا او م | ىمنع ي 5 3 0 7-5 يناقو هنأ نا

 | الا نودرام موق نوع ىرالا نا هلاوف رث مك ال كلع آل ري لااا هت

 ]| يرق نم اسافر نم. ترق هلع اير ءح أوءح 5 هدنع نفذ !وةرضلاف كتيرا

 ١ نيياغتلا مزهو ليتق لو 0 ماك ىذلا يريغلا ناكف بابا نب ريم مهقلف ةيسيقلا

 | تع:نب ناملجس ركذف وذملا ةناعنو ترا اوهركو تاكو نسق ان 2 ناكا كلذ مظعأف

 لو فيرس ناكو ريهز نب دعس نب ةباتع ينب 5 زارا نب سابا 3 مح لا نب هللا

 هلتقف يثرقلا نز نب ديزب هيلع دشف مهلتب ناك امأ رفز رظانيو رظنيل اسيقرق لخد بلغأ

 ور< نب ةشرق نبا ريالا ىلا لس راف ةقرفلا بحال اء. اعرك ناكو كلذ نه رفز مثدَتق

 نإ مثح نب ريهز نب دعس نب هبيتع نب جعب نب ةبيتع نب ترا قب فز نإ يار نبأ

 راز' ينب دوس نأ كل ل_ه هل لاقف باغت نب مع ناار نام ركب نب ثرالا

 رفز يفالتف باغت ىنب فارشأ نه ةشرق ناكو كلذىىلا هباحاف كمت نبا نع ةيدلا يه لبةق

 || هنا هملعاف رببزا| نإ بعصملا ىلع ريمع دفوف اهيفام رودصلا يفو مهن حلخأو نييملا نيبام

 0 هيلوب نا هلاس يراصن هرثك | ةعير ن٠ يح الإ قد مل هناو ماشلا ناادع ةءاضق سوا دق

 1 كلذ هل رك ذ رفز ىلع مدق اءاف كالو الإو كلذ 0 وه ناف رفز ىلا بتكا لاقف مهيلع

 ؟ مهيلا هجوف هترفانم ىلا ةيعاد كلذ نوكيو مهب فيحيف ريمي مهبلي نا هركؤ كلذ هيلع قثف

 | مهوتلعاف روباخلا قراشم قرم بلغت يب نمءاطال>ا اونأف مب اوقفري نأ هرداؤ اهون

 كذب هنلا بتك بعامل انا نكعاو معدرك رز ىلا اوةريصناف ىلع ارناف يارا و

 رنا محالا نبا ركذو نسرلا ضل مب راح وا مهم كلذ ذخا نم ادب دحم الو

 ا داس رو مهينلا بانخلا نإ ريم مههيلا | راصف باغت ينب ايف س1 ركو هياع دتشا كالذمانأ

 ريم نبديزي نب ةدايز ركذو لتقلا اهيف مظعاف موب ةريس» اسقرق نيب وهنب روباخلا طا



 برقلاوب را يف يأنلا انيلعءاوس 0 ع ماوقالا عنتما امو #* ظ

 لحم رغا موب اط لظف * ةونعةعاضق نم لياغلا ترفش ْ

 : يبرالا رافصلا نا لاقو |

 أوس امسيصم ياك تاز َىَ ع لئاوةئنبا اذ ةيوصم 0

 يسااط نوكي نا باك ديرو * ,مهازخأ دق هللا ناكو اوتمش

 يسع مك دوعن امون ا:اءأو * مهول تاك لات .انادب مكو

 أوس نا ريوغلا ةليقا نيد [نق »+ انحامر رودص باك ىلع 1-0

 يذا ام مهسمو ليلغلا تفش * 57 هر و

 اعرضاولذاوا صومك اونوكي * ةراغب اماع اموي شرتفت يتم

 اعرمصم اماهو ةاقلم ةعاوس # مهرادب ا ان دق حالخلا يو

 امءدم شانلا نمرك د ْ ءارمل دم كار كا انعدح. 0

 اعرقا هك ءامق ند افلا لصد # نرواس ىذا نلتفلافأ ولا انتو

 ةفاع 6 ليقملامأ ةسع وأ 0 تا 3 رز لاقو

 انكف لك ىلا ناوه ا طخأ- # لد نا طغروأ نود أ
 اموقملا جيشولاو تنح بناحب * اهتايظقاقرلا ضيبلا ,مهانحبص
 مل 21211 تي افاق رب هم .انيلكف .ءارغلا تاه[ كرو
 امكمم رئارغلل اموب عدي ملو #* هما لختلا ربات مل ىف لكب

 تلز' ق-ح تاحر باك ىلع تاراغاإب ريمع ملا اءاف نيق تانب ترد يتلا بورما هذهو

 #0 ضع ُِق د كقول 0 تت ا يذلا عضوا اب باك تراص أملف مأشلا ىروعء

 ” ىفو كفت-ى "كرامه نان تا ا وردا 2200000

 "ليو 2 نك ركب نب مج نب كلام ين ل :ك ال لود مأ ا لاش مم 0

 تت را يني نم مالع اهذخأ اهزتعأ نم اود ةب 6 ا تناكو لاقت ينب 1 نم

 ىلع 02 موعرش 5 : هنادكأ قا ا 2 ةرعم لاقو موكشل 0 ريمع ىلا كلذاو 5

 را راس مل اءمج عمم تقل اع 0 ليود اهات ملف اهراكأ و اهو لككأم عر هيقب |

 ا فلعل تعكر شا 0 لجر جر ه هولتاق ف نما رحاب ! ىلع |

 ةعقولا لطخذالا غلبق مط 5 اط لع م شرا يف م 6 1 ادوذ ل دلو و كلذ كول تا

 نادارب وهو لاقو يام ردي 7 ا



 تاكلاع يدان ةقاقو

 براهنيب مه.مح انكر باكو

 دقاعي اميَقَتلا ال انتلفأآو 2#

 ةلذأ الولف مهانكرت اكو ْ

 صاع ينب نع الهم باك اي
 3 0 0 1 دج 0

 ١ مالا

 ةعاسد انقل 3 ريصص اله

 ري# لاقو ا

 لدن للم ا انتافاو

 قلد فان رق هاذا

 ةمع الز وع ودع ندا

 ا د كل كرت كاكا

 50 0 كاي

 مكممجح سرا اوفاناتككصدقا 1

 مكتكو ةعقوب تيقس دقلو ]

 ثراا نبا يف لاقو |

 هدح هلل راوغملا ةحاطو #

 ارا 8

 امرا رسل لا
 مكل اف مكتداإبا

 3 قاقر ضب م-مدبإب

 طل ال دو ك2

 اوبلاطت ل متآ نا مهوبسف

 )6؟١١(

 حالا يفب ةأارمستقالامو * دودبع عرمم نععلا رقا

 حابصل اناتف

 لدد < لاق 1 ايامملا راذد *

 لد#نبا ءارادنع حاس ىلع *

 ركبلا:ةيغأز قيم لع ارد 5

 راما دس اف راف ف
 رهاض ه4نمم ليوط ىلع »+

 رساكلا ةلوطمملا ةودلاك *

 رياصلا دحاملاب نكح مو تن

 رجاوشلا حامرلا قوقدب 2 2#

 رطاخملا مالفلا خير رك *

 ادار ريوغلاف ةوامسلايولب »*

 ادالب  دؤللا ف ةراعلا رع 8
 اداب ىتح بطاي غ ديدعو *

 نب

 بحرلاو ةيدتلا هتقالو ادرعس *

 تاك نذاتداب لتقلاهلثب ملولف *

 برا تيشناناطا ساب سانا نم#

 وب2 8يداعالا راث ترخام اذا *

 بقءالو ال ىهلادعاذا ديدع

 توما !!.يفك !فاهوامد او اذا *

 كتدسا ١١١ كلاطلا عقم دق 5 نإ
 .٠ 5 هر ا 5



 2 1 ا ا ا را ل و و ل ا ا 1
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 جرس كعل راوكلا ىبقعو نإ يعساو مط را أعا لارآَم

 2 ما مويب امو 0 # جافلا رورظلاب ينو_ها يت

 # جره مونو ناهد موبو #

 ريغ ن* لحجر لاقو
 1 نوع هلا دق ات تدخلا
 تانرادقم لح  هاندعص

 ىقسأ وهو ور# نيا نع "ردكم

 0 ه6 0م د ف دعس

 ْى 1 5 ا تاق“ لو

 اامز قشاعم تدةف دقو

 ءوس هحو ىدعي تلدب دقل

 قالي نم كلدك ا قع

 اًضا لاقو

 ينلذع روعم مأ تدعصا

 ادح 0 وف ديقاأ ينيعدف

 ىعموبو يمحعأ تقذا يح لكح

 ليش ناف اءلك ريع دصو

 تا دردا لك انوناو

 تأ رَهضَم دايح ّل و

 قب لود: ماس تانيقخ 1١

 هب
 يم وذ رذ4# تراش 1 نم

 تيان رفرالاقو |

 مكياع نامزلا باك دق نك

 ةدلَس 0 ا انو

 قش او 0 0 ا

 00 6 تح ةلذملا ل

 ندر ب تود «دينو# . مسمع. ...- . ”تديوص

 ا نال ايلا كنت ل مي

 326 1 تيفعأ امو

 برب دعب ارث مجيرلا ع
 باص ل حامر 11 رعسأب

 تدع ءادقل تفل امو تيلي

 ىةح قاوف نيمصعملا دشو

 تكد نا ا كلج ارا او

 لك لد ل مناع

 حابصلا يدانم ىلا ينوكر يف

 حاونالا - يدل هن يييدن

 حامرلا 0 سصماع ىنبب
 حارح م درعه براس وا

 حال_سو 56 لاحرو

 بانج ينب تضرع نأ غاباو

 تاعالا يف نك راآ :اهيساعو

 مكباصأ و

 ندا كوخ ءا 0 0
 نيرو سالو كرودلا

 لزمو حاقللا اب بود ضرأ

 لدحن 26 ثيح وا ةوباو

 25 َتاذَع ىك

 0 10 درا# نفلو 10و م1

 0 اي

1 

 يي

#2 
25 

 ١

 مام 0100 100

 4 ا مانيلا

0 

 ان

 ابا 5 8 4
 0و ١

 1000 01 5 دلك ا اعلا

 5 ١
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 1 0 مس م ل مح ع امم ل ا مسما

 ممم ل ل .١ سس | | ايمصسصمملا مسيتسم 2 ل ل بيج صو موممسس يمص م مامس مدمس مح يمر م مممسمل  تيممسممل بح يي اصسلا سم ل م هاش م صم نا سس
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 همر لع راغاف رع حر ال نال لرد ل21 نع تانشا نبل قرا تاو

 ريك ىفب ند م راص ص و )١( نم أد اماف ريوذلا موب

 جرذ لقع س>اص لقق ن م لاق ناف 5-5 هل لقفلد#ء نبديح 5 0 نآلا 5 هل لاق

 ىلا نيكل "3 نوح 8 هب دات د ع "اق ل ءاح ناف قدمد ند نام وع كلذ لق

 لاق ٠ نهد»و لاقو ا لاقف ف ريعت دا 50 كرد 1 هما 1 7-0 نا هناق ىلا 3 ديرام 4م

 يريمنلا ا 3 ريمسل 7 0 0 2 5 ا كلا لدم نا 5 رذ لاق ل بحاص نالؤ 0 نالأف

 هلتقل ريمع هلت نأ نه يلا بحأانأ هكا هت يف يريمتلا لاقف رم لعاب دا لل ف
 نا م مه سعأو يا 0 هباححأو ريم ةعربا و كه ىلوو هيلع 00 ملاس 3 ماسحلا

 ةهيسار هَل ا ثدح كلذف ريوغلا كل 5

 لدم ْنبا ركسع حايتساف ريوغلا ىلا اولي نا هب ارصأ سمأو * لدي نإ هنا مادص مدقأ 5

 ريهز يفب ل ةليح نب ىدع نب ل را نك 6 مول ماع رأ 3 " فرصناو

 م هد را تيم 0 00 تاك لع ره 0 0

 نيعلا ا موقلا ر 0 3-53 8 نيعلا ثعب مي ذ اذا - ىد هض راع جرد م هل عيش ور

 عمس لق م وق ب 6 ِق 16 1 ر>و ه ع تا مب هب هق حايك اف ن امد يلا دق اريمع نا هريخ اف

 مسيف لتَق 2 مديف م ع هللا 5 ن2 00 نكلاو تام ءال اوم هنأ اهعال كل اح لاَقؤ م

 ل يت> هركسع ىلا ح ا باقئاو عج حواف

 نا 5 أملف انملْح يي ىدلاب وه امو ا ع ئرال - هءادال لاف داو دك ند

 ةالخم نبا لاقف اء نيقيرفلا نم لتقف مءاع اولمحأ هياحصال لاق لدم

 انوع ترقف انك قش ادنيح « لدم نبا نا قافالا يف لاط دقف
 3 نرذدنم لاقو

 تاقثلا ةردفاش يو ىدات #2 ريع 1 اولا ةيدانو

 باريغلا ناتتف نسي ءنسفو # نسقلا هةر ردا ىدان

 يناورلاو عال_2ان افلاو *#
 بايالا بح نم روملا ىدشب * ماس ينل نيحه انتلفاو

 ارد نسا ل

 باهالا لابرغ وهو ردوغل # ىدفملا رهللو هللا الولف

 يو مانغ 2١ فاما تقم م“ لتقف مهلع 0 ناك امت زك أ مل عمجو ريم راس م

 ريم ردقب عض 4 2 مهم قب لفدنم ةبراه اطزانم نم تامحم هعاقياب باك تعء.س املف

 هروط فاخ ماش نئادم فلو ءاي .>الا نم مه ربع ا ضو نأالا هيلع ةراغلا ىلع

 كلذ يف ريمع لاف ريوعلا ىلا اعيخ اوراصو

 جرعلا عابضلا دالوأ عيشي * جرشلا نعطب نيقلا ينب رشب

 لدالاب ضاس (1)



 ةقعش

 لأدب تنأو ليخا هلال لدم نا هنأ م اك دق

 5 لا 0

 : ١ 7-2 نءاطف بالا ديار قاطناف هلا عرلا داك دقو ريوغلا ىلا عقد قى ديم ىف لاق

 ْ رش كلذ غلب أولف رائي نليشو ديح ريغ ليا كلك تاشب مف هف هحر 2 بالا

 ا نايالا جوع حاس ىلع 2# لدم ىر ديم 0 انةافاو

 زياودلا تاماد يداوطاقاكد © انزاوش اق لخلا انلخ نو

 رجحاوشلا حامرلا قو هب يعارب د فا ليل اةواش نهتصقتنااذا

 صاعو دودنعنم ارطوتضق © امدعب ةدسز ىنح نع لياست

 راتيخْلا 3 ليش لاقو

 روعذم دشن ثديحو 0 ند كرتم ءادكلا ةيماسخلا 0

 د 25 سرولا ع 6 هر 0 ةعاول لايرسلا قئلاام كعا ند

 تدقل ذأ عور ملا َهأ ها

* 
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 رؤرغم رورغملاو 0 لكم ند هسراوفر اهب و د. ىلو تل

 رودحعشم ضيا اهلع سف لاطنا »*

 روصنم ءادعالا ىلع الا يذام ل هه حس اهلئاوأ يده

 8 000 2ر1 دا 6 م ةيلاط للكالا ضر جر
 باك ىلع بابملا نب ريمع راغأ لاق هموق خابش 1 نع بابا نب ريمت نب ديزي نب دايز 0

 ةيحالخلا بيه تااقذ 1 مونم لتقف 1 31 ا ْق لاك لا مط اع ىتاف

 انك شرخ

 0 1 0 2# ريكن امون 0ك له

 بالك ينل ًادبعا اوناكف *
 تارملا تحب كوك اا ©

 0 ا
 مكر ناو 1

 باصملا ىحال شدع ال الأ ةاس.ح دم“ راغل ىالعل

 تا موماع راغا مل م مهلتقف فوخلاب مع ام ىتاف راغا 2 مق تاضاو < مولتقف اوءمتحاف

 ريم لاهو ة همرظع ةلمقم مهن :م لتقف

 باح لا ىلاق ن:ثيغلا تي قس © حالا ىنب دنه دنه ايالا

 انو تعا نكركلا حر #- ان ان انع يريخم املا
 | د1 0 تحال كيوقل © امون تنراع ول دهان.
 ف بانح ىنب يح للتتقلا دابا # يىت> ليخاب مهدود ةادغ

 تان ذلا رز> هولش ردوا + اديح هاساوم 0 وو
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 أ هدربل ًاريغم اضيأ رفزداع دقو ديمح راس املف ءامدلا هركو ىنأف مهلتق ىلع ًادي> دارأف اكتاف
 ' ]| هعم جر ناكو رط. هاناف ةيبعتلا يف ذخاو ظاتغاف رفز ريسم هغابو هل ةيرق لزتف هدير ام

 يدي يف نيذلا ىراسالا ءالؤه قماح ااهق نيدترعلا .نم هدب ىف نذل ءامدلا راينا هلاك
 لا راعم جر مهاتقاف بهذا دجولا نم لقعي ال وهو لاقف حبصم لحأ لق دقو

 يح رطم نأ لاقف ةعاس كلذ دعت دنمح هيثباو مولات 0000 0 اذ هل ودل 2 سم دا

 ثعاو نفر م 81 رم لع قاخأ يناف هللا ود اوكردا لاق فرصنا اولاق 0

 نالجحو الإ ىرس 0 هدب يف ن0 لك َلَكَدَقَو هاناف مولتق نع ارا عنع نك ترا

 تلعأ يقف اتعلنع ناقانانإب غلا هل لاق دع ةلاسرت لورا ةقاع احلف واجر نتن |
 نيبيريغلا لتقر فز غاب املف امواتق مت مهنع ناريختأل هللاو ال حبصملا كعامل ناك - ةيلذع
 0 در يو 2 اوه ف داو قس و 0 نك نيك ردا نت لع ط١
 ١ مش د هقلي لو داع سس نك ل هلتق الإ ًادحا هب كردي م ديصال 2-

 00 حبصملا مولوو ريفح مون نا ىلع ناعإَرِهَر نأ ريك يا صدل 1 سقرق ىلا فرضنا

 مهْنم لتقف ليلكالا موب يف رْفَز مماع راغاو لاق لجر فا 3 رثك ! مهنه لتقف سرفلا

 نه ةياعآ نب رييج ليلك الا موي رفز لتق لاق ماى 00 0 2 اًمداو ةميظع ةلثقم

 وره و ةلبج يلا نب ريط» نب ليفط نب دو حالخلاىنب نه نيصح نب ناسحو حالخلا ينب

 ن٠ ةأرصا تلاقو هَ ةو>إ فوع نب ةليح نب دحمو حالخلا ينب نء فوع نب ناسح نبا

 مهيار بلك ينب
 لايعرلا. هكون قير نيشالا ب ك0 ود قتلو نو دلا

 رروعلا موي مماضات نك لع تالا يح راغأ لاق رع ىف ضك قرخا 2

 هولاكو كلك هل لا 10 لسر ايلف روع موز ااف هلاك مونرو لخطلا ا

 اك مهمالكب م اكشن :تناكف ةسلك ىربغلا مإ 2 لدتحم نإ ّّ هل مو ّ ع هل بيصيل

 نه الحر ةعاس نب بياك ىتاف هسرف اوذخاو رات هب اورذف مهف د ملاس نب ماشخلا

 سك َنياَو_ لاق .ثب رح نب دن ريمالا دنع نه: لاقف تتح نأ نم لاقث هقردلا تاكا لإ

 لاق تنأ هتكزت نيلو لاق اكتم ب رع تدك ونا تي يس لاف 5و ك5 ا
 يفا هللاوذ لاق هبادتا ىلا يباكلا قوس يريغلا جرف س 0 كل لاق عبضلا ريوغب

 اقف مغركن | ءؤقلا ىلا رظن قدا قود حرحف دج ال ءدحا وا هلقل هلفأ نأ ام

 0 لك ضغان دنعهئمطق يريمللا هرب دتساو لاق انباخا ءالؤه.ىرا ام هللاو هللأو

 حلا ه مه 3 لوم هاسر ىلحت || ك ر>و 5 ةللأ انا قئدنلا 1 ند نان | 7

 00 0 ١ ريمع عبن ا ةلدةم باك يف اولدقف مزماذ لدحم ن الا عفدي ىق

5 0 

١ ١ 

1 1 ١ 

 8 , 1 5 ١ 7" 0 5 1 | 8 9 ١

 4 عا 1 5 #7 ١ 2 5 1 د 1 4 1 3 5 0 5 - 1 4 5 1 1 5 3 , , ٠ 53 5 ١
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 3 نقال كي موطأ ١ سكوت د 50 اج وا جاوب ميووفالاب هروب نوعا يطور اب سود انزل نحال دو نيالا ديوي حيو ايفر دا" كنا هولا
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 تشن

 هكر ىف يعاطنلا لآق ول يادشلا ورم وأ لاق لاق
 لكش زا<الاىلع رودصلا الو « ةلذاخ زاخحالا الف انود نيثع

 هلالل كلا واو لئانلا و1 نكمل سسابلا ةفطتيف
 كا ا طامو تالطو اذآ # ةمصم نك: مايل تاق

3 
- 
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 نيا ا ( يرو نانا ما ناكل ترج ةنعاوإ ةنرم يف
 قيرط ىلع ماثلا ىلا ةرم ترفاس لاق رافسالا مدي ناك ل>ر ينثدح لاق نورهنب نوءيم

 ىئاطقلا لوش لث:أ تاعحف ربأا

 : ' لازلا لدم ىلا عم نوك دقو * هتحاح ضع نايا كرد دق

 1 الهغ مزلا نعسانلا طش 00 اذه لئاق دازام لاف ي يأ يمد: م رجأتسادقيلل سعأ يجب » هو

 : )١( اولح مهاول مهل اري ناكو * مهؤطب سانلاضءعب رضاعرو اذه هتب دعب لاق

 نب مزاحنب مارع نع يلكلا نبا ركذو انركذ نم هاورام ىلع يعاطقلا رسا ىف بيسلا ناكو

 ' || دقو مهريغو جاخلا نم ةعامح هبو حبصملا لها ىلع ثرألا نب رفز راغا لاق ياكلا ةيطع

 آ001) ةلج ينانب ةريغملانب داصم حالخلا يتب ديس هيفو فيصخ هللاقي ءام لها راه ١ ل وا باصا
 : رئز يهم ” الخلا يب ن*“ نيصح نإ ناسح فيفع لتقو هيلع ن : م أسف و هب ىف رع

 |701١ ينا رفز مهل لاقف اوعنتماف ةلبج نب رمع نب ناسح نب ريم هلا م نم عمتجاف حبصملا ىلا

 نه نالجر مهعم لتقو ةريثك ةعامح مهنم تاتقف اوءاقو اونأف مكيدبإ ,دياب اوطعاق ؟ءامد دب ذا

 000 1 1 1 لو دن ناك ورا وهو ىغ رع الاو نساتنجل هددت ال لاش نلف
 لتاقف مهترافع انأام ياك سمأو ىرازن مويلالاقف اومنتماو اوم.تجا نيح مهنأف كموق ءالؤه

 هيف سيأ ءاملا ىو نيييلغتاو الحر ردع ةيناك باك نم حبصملا موي يتلا تاكف لذ ّق

 اماف ب نك وك هل لاقت رب ناك ملا نررجي 01 ا رفز مممع فرضنا اماف ءاسنلا الا

 مأ تنأف مسولك نأ 0 تح نلف نوكرلل ءاسلا نه هن لو تلاق الدر نررخحي َنأ كدر

 ناك كابأ نا ريم 0 تلاقم اهءادر هل>- ريف 3 اعف ىبأ ل ةسك يو ناسح نب ريم

 نقلا الك ع ناعج مث ' 2 هباضكأ نيبو هب نوكي طلو با تا ءاع تقلأ مث اروسج

 مّ هد قعر و نب ديمح غلب احاو بالقلا معزإو قح بطخلاو بارتلا هياع نيقلا التر

 ود صم ءامدلأ تعقو أءلف سك لع ريعلو هباكأ عجيل نعل 1 م لقأ هموق ىتاام

 هاعرو مدلق يي ل ثرح نإ ديم ىلأ م 6 ةأه 3 وهو ل 5 ا نط دموي و ريع

 تكنو انقأ |[ راوجفرعتو اننءاريب 0 0 نادل ا ولو باكذشيلا تعا ءراقلل 0

 ىلحت ئد مهءالدأ اونوكت نأ نرد لاو كيموش ا اعيش كم وق ند ائيلع ف وذ
5 

 ناكو ص وع تك رطم هل لاش 1 لدحر نص د ُق هتفياخو مق مهستحاف ةندفلا هل

 لحيول مز اناكو اولا نم ا اموق تافااعرو يورو )١(

 ةيف را ةلوصوملا و ىلع نوبودتنلا دهشيا لل ةياورلا هدو



 دا هنونكم الو ني_.ةثي ند * ةمأعإ نسل تا انناته

 6 تح يت> بش ندل * هل فرو َنوفاَر 00 0

 تاق | أمسنف سرق برا# نم ا هر فنا صضعل ُُق يعاطقلا 2 يناثلا 6 1 لاق

 تايق ه رش لو براخت تلاق كو ءالزع نمو لاق عوج ن 2-0 هلا واول موق كا

 1 ةديصق اب اف 5 لا َهف هلأ ا اهدنع

 بهاذبىدا وف نء ىلإب امو # براش مل ةبن ىلباب كنأ

 امف كلوش

 قفا ريع وأ لدا ربع د” يرام ري فيضلا 0 الو

 فقاوفر ترتملا نيد ص7 هج كلزام ما نع الا
 نك اوك تادرع لطول سك ندا ميرو لط ىف تعفلت

 5 لك نم ءاملظلا تمفلت #* ام دعب رانلا دقوت نويزيح ىلا

 كلر يلا را مو ءاتشلا درب اهب ىلصت

 يئاكر ىلع سعذت الف كيلا * يتقاثو ىروكتبرق دقولوقت

 20 ه ريشعمت لاق يلا نم © انهللآس ثيدحلا انعزانت, املف
 بزاع نيسدل سانلا 0 حا # تار امم دقلا نيو نك

 تال ب ءوسلا خانم 7 2 نك مل لااا :امر> أدباء او

 دياولا هفالخ يف مدق 8 ل نه عفرو يعاطقلا ن 3ك ردحام 1 ءالنملا ني و رمح 5

 لاق 2 صقل هح دقت ةحدماف' ناماسس نبأ

 لبن الا كب ت كااطنإ وتبأب اءنأو #3 للطلا اهب 0 كويحم انا

 ىإ

 كيس وع

 لظلاَكب تلاطن او كلب ناتو« ”لاطلا" اونا مساف كويحم انا
 لكتتزاجالا ىلعرودضلاالو * ةلذاخ زاحعالاالف انوه نيشع

 نه لوأ ئداطقلا لاق. حاطنلا نب طاض "نب دن رقاق ىدتالا دل نا يرد

 1 ةفالخ يف اهمدق لب لقو ءارعشلا يطع ال ليم هنا هل ليقف 0 قشمد كللا دبع نبا

 . دمحاولا ديع اذهو ىلع: الو ذه دنع قفنال ري نا هل ليقف زيزرملا ديع نب ر#

 أ ل 3 لاق ةقان نس اك ىنيطعل 9 0 لاو نينمؤملا ا د 5 هل لاو

 هتيسأ ع ةد.صقلا هله لوا يوهيلا كلذ عقد رهأ 1 اناسو أركو ّ ةرؤوم ةقان ناس

 داع نب كل 0 دو لاق 0 نا 2 00 ملا جزه مأس كل اعلا

0-2 00-111 1 1 1 1|] |] ] |] 0 0 0 0 0102 221١ 
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 سمار ماق ته لف كدا د ىفلا ةشدع نم نه ثا الولف

 نا نك ل ار دكا اذا هب هناع تدكملا كيزك 3

 نع نااغش وهو اهاخا ناك © ةبرعش تالذاعلا قبس نممو

 نس اا ول ذك ا نع سا اذا د يمدلاكسن اوالا ذل 32 نوم

 ليف فسح و < نب: نسدلل اهقوةرضتلا لوا 5 حصان نب ةشاقمل تاعالا هذه يف ءانغلا ا

 مث سلجا هل لاقف اهل انأ لاقو لقسم ينا نب هللا دبع بئوف اط نم لوقو حرز ةونغولا

 انا هللا دنع هل لاقف ةئلاث مهد 3 سلاحا بعصم هل لاف ةماب ةرم اط بدتناف سانلا بدن

 الا ىنم كمنعام هبا تملع دق لاف هابداف كاك ىح كلا يس هل لاق ساجحا هل لاقف اط

 000 ل ل د كالا هلل هفرعت ال لع لخر ايلا بدتنا ولو ىنفرعت كن

 الام كلذ ه4 م,>و ٍْ باصاق هالوث 4ع "ا: ر>و 0 0 7 املطو اي مل ند حيرتساو كا

 .ىرعشي كرب>أا لا هت> هزل لاف د 9 فرصفاو 00 ْ

 0 ُح رغلا هذه يقول لاق كريذ قدصو ؛ىنب .ةريخأ 0 7 يلب ت !اةف

 : - ا
 يدر ام انشيع نم اناا كو رح 00 توصو 2 1

 جااخلا ساس عى ةدفلا نبل .* ىقسإو مامطلا مهطل كلم

 م روصق هل تاب »# يَ ةمايع نء ليا باح

 دا وص

 د داب هنونكمالو نيف ن ءىيه 4ملعلا نيل ثنا دخت انام

 اصلاةلغلا ىذ ن 5 ءاملا مقأ وم «# هب نيصل لوو ند ند 5 نوف

 00 فد 4 فو يطعس ولا كك 5 فايق قحسال ءانغلاو ىمهاطقلل رءشلا

 - ا ياطقلا بسلا 9 د 0 ب

 ) ينريخا ( لقم ىمالسأ نعاش وهو اد 1 رصن ناكو ميشن نب ريم هيدا هياع سى اع بقل يماطقلا

 3 شايع ل هللا دنع نع ىدع نب منيا نع ىرحعلا انثدح لاق ناك انثدح لاق ىهع

 كلانا يحنأ لطخأ اي لطخالل رضاح انأو ناوسع نب كلملا دبع لاق كاق يبعشلا نع دل

 ثردح كلا لماخ عانقلا كل انكم انعاش الا ال موللا لاق تدرغلا ند عاش روش كرعش



 ن كرك نت ةءراجن مج نب ديز نب ىدع نإ فاس نب كيم نب لقعم يأ نب هللا دنع |

 نب سماع نب ورمع نب ةياءث نب ةثراح نب سوالان. كلام نا تبدا وهو ورمع نب جرزألا
 ندياز نب كالام نب .ثدن نب ثوغلا نب دزالا ني.نرام نب هيلا قنا قلا كسا 8

 ةيومالا ةلودلا ءارهش نم يزاح>ح لقمىعاش ناطحقنب برءإ نب بش نب ايس نب ناك َّ

 ةئيدملا لهأ نتيمفالام:ندك هلال كلذي ىلا: هدو ليقو قرولا ب002
 هللا دع نب بوصم يد يندح لاق يم رذلا (يتريخا) اعا هللاو هومق هايأ مهحاباف يد ند 18

 يذلاو دع ادءاَض فرطلا ىفرا كمه ما |[ هلوق ىلا ناثملا ناذه لاق هنأ حادقلا نيا

 يا كلك سالو هد امهمؤووو سانلاو كفانا ب كَ قا لّقعم 0 نب هللا ديعأ هالعلا

 هردكو لسو هيلع هللا ىلص ىبثلا كردا ايامع فاسا نب كءهن نب هللا دبع ناكو هللا دمعل اه

 3 نيتمكرو سدقملا تدب ىلا 5 نتكر 4م ىلصو روظلا هع ىلدو نيتلم لا ىلا ه4هعم ىلصو

 هك :ع عضوف هبق لضف ال ريك خل .ش وهو هلاو 0 هءاع هللا ىلص ٍي هلا كرد ةنعكلا ىلا

 2 ةدودح وم مهراعشأو هع 0 2 ا ءارضخلا ا نأ يجاي 96 2 كك 8 2 2 ْ

 نبا نع تودصم هدد نع رفعح 58 هللا دع ينندح لاق يقرا ) 2 ( راصنالا 0 ْ

 هنودس# و هلام ةءسو هراسدل ةوادعلاب هير ادا اد وس لقءءيلا نإ ناك لاق حادقلا: :

 باذ مهلا ىلام كاففا كل هوقلو كلام لئاق هل لاقو ا هأمس 0 ينبيف ارم 2 يف ناكو

0 

 هنباأ تابو مس م هنثبإ يعل اء لصصو ا 5266 أو اغير تيدبو امدعم ا ثرر 1 يفأ الا

 4 هن 1. 5 0 1-0-1 5 5

 رج ب بيييييييييييييييييييييييييمب سيمبا

 نإ ناكسم هْسأ تنبو عا يضاخلا ىفإ 0 مك أ ت تايد اهحوزش ل هتثبا 0 6

 ب نيس 5 : دلاخ نب.د © اهجوزت ميرم يو لقعم يبا نب هللا دبع

 نرادلخا نإ تا 2-1 يطخ لاق بءضصم ئعك يق ب دو لاق راكب ن 0 ريد رز ل نك لاق ىو ا

 2-42 .غرأف 0 هتنبأ لل ينأ ن 0 هللا كيع ىلا يدأ اعلا يبا نب مكمل نإ بي.حو ريب زلا

 تعربف لقعم ىف 5 نا هللا دنع نإ نك تل يس تدش 3 < اهايا هحوزفو قادصلايف تبتايح

 د عب نلوم نحت اي ا نبا اي هل لاَقف امو داكن قتلو لاما يف

 حادقلا 0 لاقو أذل نيسدص لع 0 كروت ا 80 يصامو مبرد

 ىلع همع ةئا هو كيمن ما هتارمأ هتمالف قزرلا بلط يف رافسالا ريثك لقعم يبا ن انك

 هناف ةيعسش ن١ ةريغملا ىلا ةفوكلا هلا 2 روح اط لاق أ 5 8 رم نم مدق دقو كلذ

 و انااط ناك توك 000 من هنزل اماو دقو قيدص

 لوش قنا 6

 ساب رهذلا يي نا ساد الؤ « اعط سلا ىلا

 هلوق هيف ىنغي امن أمف ةديصق هو

1 8 5 43 7 
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 انونح وا اليخ اب تاخ ىطملا ىرام نم تدبزا اذا

 ائيفح دق اءلط اننا ردكم رملاادع ريدا 5

 انوج نيالا قرع نهند 2 و سملاتحن سرعلاو مدالا ىرب

 انودحتملاو ةكم ناكر ريك ملا اع يع

 انوثدحلا قفل م سيل م * الكلا رص نم ةربسم

 انيحيأا ىنايو قيتعلا نصي © ا اددسر |سهاو اكو 1

 كاف ةيدايلا ىلا قوثشتف ةياس تالص هلصوو هب سناب نو بندا ديعدتع هماقم لاطو لاق ُ

 رز زعلادتعل لاق ل ْ

 عجار ةشعلا ريصم نم كعك * هاو لع تالا قم ش

 عزاعزلان وفعسملاو يرسلاىرابت# رمض قرا عطقت دق اهناىلِ

 علاطءاصو> ىهو يمياسدالب فرتعت ناو مناي اهزلام ينم

 : 0 اهي ماما كل نبا نا وبا 4 ا اأو

 علاضالا نام اهاوه ند اطل » اعاو 2 ال لإ تاز أءاف

 ذولا ننجح ع كيني"
 و 2يضاو

 ا علاطت يناعلا حوالا نم اذامو *# تعلاطف يرطيس دحع تطمع ْ

6 © 

 تس ومص ةيهأ رعش ن

 كلاما ه1 كا ا ريو دق حفلا ةلزن ع رع

 4 هق حب

 0 ماكاو 2 نهو « ةلف ند 5 اذا

 كداكللا رو دتتا حلاو رطدنملا قدنلا اهريسأا نو

 هادم هشااعنال ا هب لع 0 هرايخا ُّى 1 دقو ةشئاع نب الءانغلا

 : «9 / وص

 ْش 00012 ناطوتا الو .«اذعاص فرطلا يق فالإ ل
 3 سلاج يملا ىفاظبمل تلا لعبو # ىلاطمو دالبلا ف يريس كيئقيس

 3 سواسو ىلعدحونم كردصب * ةل نمو الاي 8

 2 سرامي اهف دري وا ايرثم نشمي # ينقلاب عنمملا لاملا باطي-نمو

 )0 ]| رك ذدقو ورم نع يطسولاب ليقث فيفخ ملسلءانقلاو يتراصنالا لقعميفأ نبةللا ديعل رعشلا
 يناث مهاربال هيفا شبحو يعاشحلا ركذو يطسولاب جزطا نمانل مههاربال هيفنا كلانا

 قحسال هنا شح رك ذف لق

 م ةيسلو لمعم ينأ نا ا 7-0

 و / ا اتسسا
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 هللا كالذيف تايزلا كالملا دنع نبدي هساعق هب رهش شا يت>لاملا ن نمةلمح هيلع

 موللا 0 ءالكالا لد د رمد اي ا ال

 موظكم ة>و 0 هارب ةيركثم -ةئسا نأ

 علوأدق 8 را ضع ناكوكالملا لم مك لإ ي- وميف خول نديم نيم ةدملا نيذهنا ليقدقو

 رشا اذه لوش هيفو ء ءاقسلا ملا وطه ءاللملا أ 0 1 1 0 هاودعبم ءاللملا كاد هللأ دعا ا

 الات ملا_ب نا انانأف ليج قرأ 0 0

 ال رنات ادّباو *# هنف ا انوص ينغت

 الامنلا هافق ىلع انملغ # انم كاذ ىلع ةعلخ ىغتباو

 ةريغو راع نبا ةاندعنتا صاقلا اذه لوم هفو
 قيحرلاو سلااجغلإا داهاف *« انع مقا ءاللملا يبا نا اذا

 قار لاذ ههيدحو ةدا>و »# افق فوعتلا يك | ىلعهافق

 و
 حصص مك

 قدم ال كب اندهع # دع_سالاب تديح مطافأ

 دحسملا ياجيف ل «* ىراذام شرعلا وذ. كراس

 دوسالا راو نكرلاوم #* اقملا نيب 3 تاش. نأ

 دبه رسلا دما هب دما: # يم ىلقع مادام كانا :

 نع يطسولا ير ينرتولا قالطاب فيف> جزهيداولا مكمل ءانةلاوذئاع ينانب ةيمال رعشلا 1

 رمعل رصنبلاب لوقت جزه هيف ىلكلا نبالاقو ورم نع يطسولاب لواليقت رحالاهيفو قحسا 2

 هندي رط 0 مللدب ةياورنم نحل ح باقل هيقو ىداولا ا

 ا ِء م 1
 مد هرايخاو 0 ىلا َ ةيما بدسأ 1-0

 يالا ورع لذه نب دعس نب م نساك را 1 ىنتخ (يارمدلا داع ناد 2

 2 يقام خسألا ر ادي هداك نم هيد>وام 1 ةيومالاةلودلا ءارعش نم

 ينأرعالا ثنا دف هروهشم لاصق نأو سمح ينبأ زيزءلا ديعو كللملا دنع يف هلو ناوىم يفب

 هءد._صقب هحدتما دقو هل اييرفاق» 2 ىلا يزعل ديينعا ىلإ كنا هاا ةديرع وناو

 اهوأ ىتلا

 نا الأ '
 ءور ند كلايف

 ا ىزمي اذ ن 0نن « ادن اظلا عم 0 ردا 5 : 0 3 ع مك ع .

 اثيال ناوشسلا كب يل

 لوقيةدي ضل هذهىو 00 هن ف.ة> زر نبنيسدءال ن5 كبل نردهيف

 0 و رد ريسأل تاعأز 5 زعل كم 56 كالا د وع كلا

 انوصلخ اهرهود ب رم نه ل * ا ةالمحح ةباهص



205 

 اوثتف اءاف هسأر ةبضإبال تدصنو هولقو كلذ ىلا اوتفتليي لف جلا ىلع نائمؤملا از لفاع

 هدسج عم هونقدو هسأر ار ةعانا "ا مءألا ىلع هتيالوب باتكلا هيف اودجو هعاتم

 ةنامح ف عوةدنك نم اههموق ن نم ماج يف ىلحالا انا ديسو ةباج | رت نادم لاق

 1 0 ةبالثو ةنامر هل لاقي ناك كا نرو 2و ا هيلع ليش هقل الا

 > اق ا 0 0 عم قار ط يف هون دقو ةدنك نم ةسمحو

 ا الحر نيعبر أ و هبا رصأ راث يف او ود ةيطع نبا هحون ثدح اودصقف

 000 كلاادنع فطمق ةيطع نبا اءماك و اكو د ل داو مهولتقف

 دعسأب كلل 100 ١, هل لاف ل دوعص هلال 2

 ةايا يف عمطل 1 كلبع ناك هللا ا هللا ا لاقف ا أريس )| 0 ا 0 نأ ُِق :

 5 هعرصل ةناجح

 ىلا ا , اوثعبو اعيح هباحأ لتقو هلتقف هلع اوال ةْزَح أو 3 ثتلاط تاق دقو

 لاعرلا لف 0 ف ل و ف اسما وهو هلل غابو توم رضح

 ١ ق>فاعنلاو يربلا عيت لمحو ىرقلا ب راو لاومالا ذخاو ءاسذلا نوطب رقبو نايدصلاو

 | ىشفأ نا ىلا نملا امقم كزي ملو هل هدا 3 ةيطع نبأ ةلدق نم دحا قمل

 ْ حافلا سايعلا وب أ رمالاب ماقو مشاه ينب يلا رمالا

 -- ءالعلا ىبَأ نب هللا كيع ريح 1-0

 هتقبطو قحسا نع ا 8 ناكو و ند رس لعن هلو ءاللعلا 5 ١ هللا كيمع وه

 : نيم دقتملا نيحلا دحا ءالعلا يأ نب هللأ دع نإ دما هناو ةد..ح هريس 2 هلو عربف

 ”ادد ةالاع هق كتناكو دهسا مانآ خا ىلا رعغو امهتقطو يولع قواخ نع ذخا

 لاق لاقةردلا ةحو 2605 (ينثد>) داكش اهب رْط ِى زلاو و نسح ءاللملا يبا نب هللا ديع

 0 | كك اذا هباسو ءاللملا ينا ن ١ هللا دع ةباد م وق ناك لاق ل ا ىكملا . نبا يل

 نأ ن هللا درع 1 0 ك1 و ردحأ د اها لاق يبأ يف ”دد يكملا نبا يل لاقو لاق

 قلل ذو حاف هَددَع هلل ديع سايتحا ةلارعو قحدا 2-0 ءاقأف 9 >8 وهو قدس 12 ءاللملا

 فوت نب دا هل لاف اسأريح نم جر َّ عشا نا ديررا لاقو هيلع لتءاو

 مخم لف كار را نا * ا هلم 4 5 راع ل م ند رز

 مرا 0 ماش 0 6 + مهدقو عم دال 12

 | قلب ةليحل كبراوش الول #3١ 2 ةداغالا ت1

 ١ مق 0 وهو ءالملا ينأ نب هللا دنع يف د. 0 يقع رعشلا اذه نا يذؤر دقو

 | دامح ينثدح ريخا اذه ا دقو ةمادق نب رفم> يل ( لاقو ) ماقأف ع نأ قحسا هيلع
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 ةنالم ةطع نبا مولتاقف هب اوءصتعا لجح_ىلا ةئاملا وح هبا ا نم ةعطق تزا امعاو

 انا نحنا ال 2ك لا فوصل

 04 2 ا اللا

 2 كش يول



 )/ا٠١(

 هو هدححور تطلاخو هيف ا كا َىَح م م همر حارصلا رّوخا برمشنا و

 2 دعا رلاجا لاف مهريسو مه ا 4 0 0000 6 هللا كدر ال تح هلل اهنعل ا رانلا نا

 نأ 5 وريو ىدهولاو ةلالضلا ند نوةرشب 0 قل هلل نودهوش آل الاهد اكاعط اموقو ةءااك

 نومكح ةربايحلا شطن مهثطل ةسور لهل هيف اوطاستو مالا اوكلف مول ا ةيمأ ىف

 اوسيلف ةميشلا هذه نم انناوخا امآو هللا مهنعل مهونملاف هللا لزنأم ري_غب ةكاملا ةقرفلا

 ىو كد نفذ نم 5 انقلخ انا هباتك يف لاق لجو نع هللا تء..س نكل نبدلا يف انتاوخا

 نوءحرتال هللا ىلع ةيرفلا تذلعأو هللا تانك تقهاا هعيش |وةاراناا لئاقو رك ؟ اناعجو

 اودلؤ دق باوصلا ةقيق> نع شت الو هقفلا يف غلا لع الو ناكل يف ذفان رظن ىلا

 ا نا اع م هلوقيام عرج 8 هوعاطاو هوفزل ع ةييصع ميد وام>و مهءاوهأ مه ىمأ

 ةبوت هيلع يوطنإام ع ال ّ هندي لخاد يفام مهددا 2 ال قول تيقلا - نوعدبو

 ب 4ا توفر علا الد[ ]ا .. نإ“ اذا نولععيو ءاعإ ىلع يدأع امل نودمقإ هيه مم دج هبو# وأ

 مهالاوم نأ اومعز رو مهدد ب 0 3 2 أودإق 55 مهوقع ةلياق ن :ذلا ف 2 و ةامد اءم

 1 ين هللأ | ,يلتا ةئيسلا 1 0 له مهو ةظلاَبصل] لامسألا نع منغل م

 مكتلاقم ينغلب دقو نودتش م, 5 وأ نوع ةنيد [! عا قرفلا ءالؤه يأن ْ

 0 ار 8ك. | ناك لهو مكحيو مهنا مان ا نه هوءءيعامو يناحأ

 دل نع ةضرضغ مهنا يف نور نم كلو ا ناد ريحا يف نوروكذلا هلآو سو
 للا“ فوود ىف 0 ظل دف ةداكتع انس مولجرا لطابلا نع ةليقن مهيسعا

 نص اكو قوش ىب للا مرا لم الك نا رذلا ا ا لع م 0

 مههاج ضرالا تاك 0 يفز ناك انو قي رك
 نم ةءوماهخأ ةلحان م اولا .ة رسم رارلا للك كيلا 215 ميكرو

 50 1 عوأ نوزدحت هللا قا 0 ةدا.ع ا اي_صلا ةرتكو مايقلا لوط

 تع ارش و أهماهددس تقوفو اهثوي هك 5 ناتي 0 تَ اذ ذا تح يكد ورش ا

 مك رايد صو موه و>وو مهروح فورسلا ةايطو ماهسلا كنا سو 2 : ثاوقل اهحامر

 ءامدلاب ههجو نا تدضتحاو هسرف قع ىلع هالجر تفلتحا يت> مهم باشلا ىضق



0 
 يم 11 ط1 1 هوت تا اجل 7 طا ل ا وزب اا دل هل ا: امس بد ممم تدمع حسم هس دمج ها تصد عكست م هم

 0010 2و نذل هدف هل نيبو تاتكلا هلغ َلْرأ سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نا

 22 هللا حأ نع الا سحالو هللا سعأب الا مذقتي "نكي رف رذبو ينأيام هيف هل نيبو عئارششلا

 م ماق من هبمش يف يسع 5 مكعدي مل هيلع يذلا يدا دقو 2 هلع هللا يل هب هيلا هللا هضنق

 هنع ةمالاو هيلاهللا هضق يح هللا 0 يف روش و ةدرلا"ن ا لتاقو هتاخد لدا 0 هدعل

 ردمو دايحالا دلو هيحلاص ةنب ذدلاف ربع ءدت ىلو مث رقتمو هلعاللا ةحر نارضر |

 11 درطو ةعارد نع رخو هام نع رهشو هلهأ نيب قنا ءىأا يجو راصمالا ١

 هللا هضق يَ نوصاو ىاذملا حقو مهدالب يف ودعا انعو ناضءر رهش يف ماقو ني اع

 نامه ن ناعع هدعإ نم يلو َّ هيرفخغهو هناوضرو هيلع هللا ةمحر ناوضر هنع هالو هللا ]|

 لح برط_ضاوال 5 6 7 لع انادحإ ثدحا| مْ هينحاص ةئسن نيئس تش يف لءعق |

 اوضمقح هنع هللا مادا ةريرعس مهم لجر 0 هسفنل هع رس لك ملطف اهدمب ندلا 1

 ىلو مث يض.و ارانم هل عفري ملو ادصق قالا نم غلبي ىف بلاط ينأ نب ىلع ىلو مث كلذ ىلع '

 كل عدلا يلو سامو 5 هراعشا نس سا كودر 4 1 يأ 3 ا

 يغبو الود هللالامو ال وذ هللا دا.ع ذختاومار ام دلا كذسف قءاط فاؤ“ باز>الانم ةيقبو |[

 ملعفو هب هللا لعف هلدسل ىغ» قد. هيهبشي اع لمعو غو آلا جرفلا نقار الغدو احوع هنيد

 تاق ملا يو در تلاط 2 وي دورتي زيو روةضاادي يو روما ديو كير ةئا هده” ىلو ١-

 لعفو هب لمفو هللاهنعل كلذ ىلع يه تح هيهنثي اي للعو درقلا مدانو ناوكلا عبتاو نارقلا !

 يف قساف هنيعلنباو هل او - -وهيلع هللا ىلص هللا لودر نيءل ديرط ا مكسلا لن نو ص ىو مّ ا

 يندهللالوسر ءادرطةئءللاتنب لهاهدعب ناو يم وب اهل اوادنم 0 اونءلاوهونملةهج رقو هئلعب |

 اواكاف ناس>انيعا:اا الو راصنالاو نيرحاهملان م اوسدا ءاقلطاانم موقو هل 1 ولع هللا |

 مهم ربكحالا كلذ ثرويو اديب هللا داع اوذختاو اعل هللا نيدبب اويعاو الك | هللا لام ا

 لا نك كلذ لع اود م نلاغلا بر هلل دملعاو اهفعضاو اهميضارام 20! اهلايق رشصالا |
 نوقحتي اك مهوئلاف هللا مهما مهروبظ ءارو هوذ_ دق ىلاعت هللا باتكب مهفافختساو ا

 و هلدسأ يد ق هرهطا يذلا رع ز# و دكني مو غابق ربزدلا دنع نر ممم يلو دقو ١

 0 ع ا ريغ هيفس فيعض مالغ كللا دبع نب ديزي ىلو مث رشالو ري هر ذي |

 5 مم مهسأ 1 ناف لحو نع هللا لاق دقو هدشر سأاؤإ مو هدشأ غاب م نيءلس ااروءاألا

 ناكن راودلك كلذ نم مظعأ 0 «حورفو اهءاكحا يف د ةمأ يصاق مملاوعأ مها | وعفداف

 سمان عر ا سبابو ماركا 0 19 مأر آلا برعدب ه>رفو هللا فان اماخع هللا دنع كالذ

 اهاح ريغ نم تذخا دق لقاو شك او رائد ل اءباها ىلع اًتءوقو هل اًتكي- دق نالدرب

 هللا لحي ملام لحتساو راعشالاامف تةاحو راشبالا اف تبرضنا دعب اههحو ريغ يف تفرمدو.

 2 522 ئئ2ئ227 55555 2222222 يي ا تي ا ا
 11100000 1 ا
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 5 , 3 ا د تي 1 2 20-7 5-3 0
 , ب 0 د 3 0-0

 رفاك وهف رفاكدلا كش نمو ةرفاك وهف قرش نمو رثك وهل فز نك

 لح ىف هرمنا نييختا نق رهو يدج لاق نوره لاق #خ* يهدي كبأم نأف ءافخلا حرب ْ

 ١ انآ تعدسو لاق“ نفك وهف يلز نما هلوق يف همالك ضبا سو سانا ن2

 مكيفنيدلا مسر تيأر ىلام ةنيدملا لهأ اي لاق مث هيلع ينئأو هللا دم ةئيدملاب بطخي ةزمح

 | ”تتيمطل او دج مكيف تب لق هذا نمار ووققتال و ةلطعةنلع نول حالا ةسرأد هرالو اك

 | تدواو :ريعلا كل.تفقكتا ذآ فورم رش نك تلا ارك هقدر د

 مكبواق ظنت ةلفغيف نيعال ةردغ نيهاسكع عسا نع تيصو را راع < ردد ١

 نم ةوسف دصشا وأ ا «رودص قاتم 0 اروشن قأا نع امداز ةظعوم املع 2

 || هللا ي_ثح نم اعدصتم ًاعشاخ هتيارل ليج ىلع لزنا ول ىذلا هللا باتكل نات مل وأ ةراجحلا

 1 ابلاغ ”ين لكل لعءح دق هللا نامكب واق تءقس اذا مكنادبأ ةخ م 1 ةئدملا لها اب

 اهل ابل نادبالا تناك الا ٠ ٍتولقلا تلام اذاف ناديالا ىلع ةيلاقبولقلا لمحو هما عطب هل داق

 ”ةافتو ةرئااةوقؤ هلل فرحا الا اره الاتي الا اىاحألا نينا بولا 0
 رادكراد ةئيدملا لها اب ا ةعاطب تل.هتسال كيواق_هللاعوب تردفتد اواو ا

 ١ ءادعالا هاذاو هرارق هب قاضو هراد هب تس امل سو 0 هللا ىلص هللا لوسر يوثمو ة رجبلا

 نيراتو لطابلا ىلع قأا عم نيرزاوتم مكلثما 1 موق ىلا هلق 06

 اواو هلبس يف اود_هاجو هللا اورتكتق“ اهماوم ءاحز ءارتضال :نوربصي لداملا ىلع لحدا |
 1 ههشقن أ ىلع هللا اوزت او هعمل زنا يذلا رونا اوعساو هورضأو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ظ

 هسفن حش قول نهو مهاد يدها نمو مطاثمال ىلاعت هللا لاق ةصاصخ مه تاك

 !ِ اونخأتوأ م اودتقت نا م يق! ن*و م مهفانبأ متأو نودافملا مه كناوأف

 طظعاوم الف م نيا ىدهلا نع : ا قىوبلا محبا ناذآلا مك بولا يمت .مماسل ْ

 فاخلا سيل اولغةيتدتف مكظتوت ال اور تمتق كلغ لالو 0 مكرجز وار

 عر ا ميدو مق اخ الو ريس رشا كلت اولا 3 ظ
 اماوقأ نمل مث لاق مكنع باذءلا فرص فك اوبجس 0 ملع تضرعف مهروبق مهنع |

 ةلاضف نإ 5 ٍْ> 1 جرذ آو ماركلا كأن 0 دواد 00 ددحو نوره (لا)

 ةفخو 9 0 هناحأ 0 عل +ةّسب دملا ار نأ هغاب ةز : انأ 3 .ا اذهب ىوحالا

 ا 4ع اسوق تك ةموهو ظياغ ءا 000 .اعو ريالا دعصت ممع كالذ هغابف ميهالحأ

 ينتغأب دف ةيقدللا لهأ اب لاق هلآو 0 ه.اع هللا يلد هش ىلع ىلدو هيلع ينأو هللا

 محو مكبدأ 52 5 ةلااسقاو 506 10 00 6

 ١0 _الاغاتيه  نورشع (
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 ل ا

 ل

 تيوتس

 ريدملا قر ةيطخلا كح بطخ هةر أ ثنا اون 0 ى و نومه لاو ؟ ازج الو ْ

 ائيلع تقاض 0 1 0 1 لكلا تعول ا تالمعاذو قذا حب أصم نا اك 1

 هللا ىعاد 55 كارتقلا مكحو 0 لأ ةعاأم كلا وعدد ام ايقسشو تددحر ع ضرالا ْ

 ريتعا لعاابم رف هال قرح :نعاتقا اانا ضرالا ىف يع لف هللا يعاد بحال نمو

 انلاواق ضرألا يف نوفعذت م نولماف 5 ككاو افا نو داع مهسفنأو مهداز هي هيلع دحأو

 ةعاط لا مها وعدق 01 ؟لايخر انقل 8 * اناوذا ةنوعلل هللاو 00 هرم اننا هللا

 ردعل ا نام 3 و ند مكحو نال نا ابغا ةعاط ل 1 كارلا مكحو نم رلا

 تلعو هنأ رح مسمف ناط.ثلا برض دق نوفزيو وعر اولبقأ من 7 دشرلاو ىلا نيبام هللا

 قاور ىذ دنبم لكب تع بئاصع هللا ا لقأو هلظ م ماغ قدصو هل>ارم ممامدب

 ْ دا نأ هزدملا لعاا 3 1 نوعا هنم باير برسل 1 ترادخاو كو ترادف

 نيئمؤم موق رودص فمذاو انادي اب وا هّدنع نك باذعب هللأ مك دحسإ نواره ل و ناورم

 آلا 00 ند 5 نك || ةنيدملا ا ١ رخأ 2 ا 7 3 20 نا ةئيدملا لهااي

 ةندملا 0 2 0 ودع هلل وهف 0 0 1 ا مقا در 1 ا لاق |

 : ءادعق تانغ ضال هي> ىلع يوقلا ىلع هباتك يف ىلع هللا | امضرف ١ : با نع ينوربذا 1

 5- 3 نوار هب رل ابرام ا راكم 2 اةرعمج ادعو دحاو دي وا مه هل سلو عساتلا ٍِ

 ٍإ 0 بأم كك مع مق يناحأ نوصي م ع ا ينغأب 9 ,دملا لأ هيلعق ىلع هن واع 0

 الا 5 _ٍس ف هيلع هللا ى لد هللا ل لوسر نا 0 ةنيدملا لغأ ا و مكحنو ةافح بارعأو

 لطابلا نع هلق 2 3 رسشلا ن 3 ةضيضغ مهاب _ٍ ْق نولمكم هللاو ايام 1 ناد ايامش

 مايقو مهلالكب مولالك ع دق ادبأ 0 ا 1 ادغ تاوع 3 اوعاب دق ا ْ

 انوذ أوقهش فوذ هاا قر* اك ارت 2 :-أ كك اع مهبالصأ 4 دعم مهرام مايصإ مهليا ُ

 تحت دق قفوسلا أ أورظن املف ةنللا لا اقوش | وقهش قوش هنأ و اذاو رانلا نمد .

 اوفختسا توملا قعاوصب 1 | تد1ا تقوق دق ماهسلا لو تا دق حامرلا ىلاو ا

 ممل ينوططف ةستكلا دعو دنع هللا دنعو اوفقختس مو هللا دنعو دنع ةنتكلا ةنعو !

 نم مو هللا ةيسشخ ن اهحاص اهب ىب املاط ءاط راقنم يف نيع ْن كفا نحو ا

 1 مه يلوق لوقأ ادجاسو نك امحاص املع دوتعغا الل الع 'اهدعات نع تنسأ دق دب أ

 درر 6 لاق )طا هلاو تاكو هلع هللاب الا ئفوت امو انريصقت ن ه هللا ل سو

 لوشن 0 هيلع هللأ يلص يل ردم ىلع ا انا تعمس لاو ةميقلع وبا يدح 00 ا

 غصت م ااا للعم لم - نا  سح



060 

 شاقل ودا ةفهزمو روس ف ىف نمار دن ل3
 بئارت نيبو اهر نيب ءالجم“# ةئمط تلاج نحم كلذك اب

 قاتلا باهدعلا6' ناتساتط ه8 رار وما ىلع
 بصاعلاجاجععلا تح وا نحت مى لاخلا "قد اهلى 0

 بئارق فك اىدانونملايض « نقاعتن الو اهح وا را

 اور مي 0 كَ 7 5

 كاارعا يف نا نيه وأتم

 بحاصلا لعف سدنلو مهاذشل

 بطاوح فك أ اهر هسآ ارا

 تا عرضت كاوا مارق 0 هاقات

 بئادم ليلخلا ًاينلايذعدصال ةءطأ هو ةفئال ريس

 بياطا ءايا مراكملا لصخ

 اورشابو 0 اودع بحاو>و فا ةايظلا 1

 ا قاح قب رمل »

 بحاللا قي راعلا محق مهبيحرف
 بهالس نوطلنلا قا ىلع كا

 تاج نع |تاح اهادع ىف 0 مت ومرضح ىلعأن متلو

# 

 نو

2 

3 

 بااحلا ءيرملاي صاهدو>ف * 1 يرتع عرا وفاواتي

 ٠

3 

# 

0 

# 

 55 هيف كا هلل امم ىوحنو اهننغأ

 براقلا ماعلا ةدراو نيك © انطق ذكم ضاي> ندرو يت

 بكه |: تقلع دباو قاف از م-مهأه ند اه ا رك

 بااحعإ اهماعكو 0 كريم »* امامقو نع لب دق مو لاش

 لذد 9 ا نب سامملا نع يربطلا ريرح نب ده ةياور يف يمو* نإ نوره لو

 : ا قرف مد | يلا ناماس ن , دحأ رادع ىلع 57 نير دس هيدا ةرش وأ

 هللأ ردع متأسأف ءالؤو ا 9 انلأس هنيدملا ندخل لاقو هيلع قو هللا 10

 مارألا كاملا نواحتسإ لله ؟ انا اسو من متاقف نظلاب نولتقي له كانلأسو لوقلا كد

 الع 0 نأ هلنأ مهدشانو متأو ن أولاعأ مك اناقف 0-0 او مأر 1 جرفلاو

 مهاقلن متاو ني اولات مكل انلقف نولمفنال مئاق نقف .غسفنأل ْن وءاس ا راتخيا مكنعو

 | كماكحأ  ق لد رف نأ او 4 د 4 3-3 هللا ب ,ا2؟ | اش معن نإ نع تان متأو ْن 2 ناف

 ْ 00 م-مود ا ومتاتاقو معبأ ناو ب م مسقو مكي للة ىع مكلمحو

 تكلأأ تم عال 0 نو نامزأ يف 5< تر دملا ل 3 كك هللا 2-7

 : تاكو م مكحارخ مل 0 هنولاسأ هلم | م5 1 مرام ىف ههاع يكتباصأ دقو

 0 هازد الفا رم 230 0 يأ هلا دازف مكنع اهعضوب



 هيو م7 0 حسا“

 ىلع مةذاو ربدملا لتقاف مهما ىنعدوا مؤقلا عنا نيصحلا نب ىلع هل لاقف ةيقاب مهنم قمن

 لاف هركنام»ال وه نم تار ادغ كواح دق ولف ماشلا لها م انيلع رمش ءالؤو ناو حرا

 نيصخلان لعام: مهةالطا نر ءارسسأ ممم اهدا اقالسأ ةريس فلاغلا الو لدف آل

 نولتاق, مهو اورسا اعاو باره مهو اورسؤ, مل ءالؤهو ةربس نامز لك لهالنا هل لاقو

 عااَو اذا ناكف م نى ااعدق لالا > مها نال« كلذكو مهاتق مري | مل تقولا كلذ يف اول ولو ْ

 . 0 لدحر 0 هيسلف نامع 0 9 كك هللأ كلمع لإ كدمدحلا ينأف هقاطأ 0 م الحر

 ةواذحامو يرق هنأ م هللا و كاف 1 و: أملق هقاطاف هل اودهشن هع راقعت الان 3 را امهزاآلا

 5 الحر نيئالثو نيتامو نيفلا دبدق ىلا ع أ, ولاق 4م -ةاطأ لو ل 000 4 اذ اذه

 0 ا ا أ ول مقل ع ن*دو نونا راصنالا نهو 2 لوس كارا نلف ند

 كَ ةما دئمول 06 الحر نوعنرا ىزملا دنع نإ أ ىبإ ند نارف ىلذ قى ناكو لاق

 يعل دموي لتقو لق ىَح لتاقو ع ماك اش ا دكموب جرد نايع كَ 1 0 هللأ دع

 يف اوا_>دف برح ريغب ةئيدملا جاب لخدو سنا نب كلام هنع يوري يذلا ركب يلا ىلوم

 307 هللا دنع 0 وأ هبط رس ىلع نكو 1 4 هزم وأ م مهيع و هة:اط

 ا ءأأ أددأب نءاو قادت 2 9 نولوة هئشدخلا ل لاك يدع يب ند ةقارم 5 ا ند

 همكم ةسدملا لها ةحنا تااقو

 هءااحر كيدق تسمؤأ * ةسلامو نامزال أمم

 ه0 نك هلو” هةر نك ل

 - ا ا علا
 هبواعلا بالاكلا عمت * ولد اذا نكب 3

 هل الا اك ءاودل د1 :دق ىلع نيننالو

 نيصحلا نب ور# لاقو هتقيط ضع والد ىلعا نوح نأ ةنشي مدق جزو تاسالا هذه يف

 نع شفخالا اهندكناو اهايا مهاو>دو ةكم ىماو ديدق ةعقو رك كل م الر وكلا

 02001 2 نوب اذه ورضا تمل نرسل 1 ماركجلا
 دكا 0 كت رد 2 »م تراس كنع نسل كش لا
 بئاد م لكك ردن يري * , ةلسقع موحللا' 0 تدو

 ينر امةأرعشلا ع. اعلا 15 * ةهادب < رجب نا ةلا ردح

 نال ار يرد الع < .انينلا جنش ادسألا يف دوزاف
 بتاللا لالخلاعم كيسحلا ءام © هلول صاخا ديسلك اردحتم

 براعمو ةيرب_> ىلأ اروي # ارشعميميوق م ىرا

 براضلاض.ةملادي حادقلا فل # هب و.مفلاريص هيث يف

 كراج نك لك ل وق نوم ا اك 2 انني امفو مهو 0 رود
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 7 الا

 8 , 3 بيق

5 3 0 8 

 / ع 2 5 5 ل ةيعرف ل هد ا 4

 1 7 5 5 ةنانب لا 57 1 ن 55 / 771 ديلا ايو 20 + 1

 ب نا كو ا ١ 00 3 01 3 ا 11 بلا مينا 14 + 0

 3 انما 3 0 7 0 هيلا هي خلا 27 9 5 3 0 92 مس

 4. ره مههزهف ةز حقا مهلتاقو يثاب 7 0 ردع 7 مْ العاق أولئاقُف هعم

 ا انى َد> هلوق ةيراخا موش موا هد قاب قاف أل لاف بايلا ىتاغأ هتيراخ لوشن ا و

 ظ نب رمعنب زيزعلا درع ناكو لاق قاب قاغ كلذ دعب ةئيدملا رع هيقلف بالا تقلغاف هدب اهلا

 هب بدرو يداعلا نب ل هس كك ةسدنع 3 ةيمأ هب 3 ةفياخحلا يذب شما ضررعإ زيزعلا كيع

 ( هللاددع نب رم هل لاقف هيلاتفتابملو ةءلك مْ ريب زلا نإ سعصم نب ةزمج هب مو هيلا ا

 | خبش كب سم هللا ناحبس ديا نب دلاخ نب هللا دبع اتثبا هاما ل تا عنطم نإ

 هتفطالو هيلا تكحضف ةيمأ ىنب نم مالغ كب سمعو هءاكت ملو هيلا رظند لف شيرق خوش نم

 3 هسا جذل وم زوما نم لواةسدنعنب ةيمأ ناكفلاق ربصأ امهعأتملعا ناعما قئاادق و هللاو اما

 زحامل يأ او ملأ ند باكالا هده يدش ترزد ا نيل هللاو انما تيا ةمالاغأ لاقو ىعهو

 لكَ لتق يت> تدصم 9 ةزحذئمو لتاقو

 زداقتئشاذا ئنش نمندالا ىلع # هيدا رمالا نص :اذإبيناو -- *

 ' ملغ فلختنا هلا ةكاللا "نها لاقإ ةوهس انا غلب الواقف ىركشلا كا "ع1
 ١ ل 2 3 1 3 0 7 ل ا ل7 8

 ا َّق مهافاو يتلا ةلدللا يف ناك املف ةيقع ََ 3 ةنم لق 3 0 0 حام ىلا 3 2 |

 1 نيئيعىذلحيصلا حض ودقو مدوايلع 500 000 0 م ند 7

 عسل س 3-5 ةادغ مهد, دصو ريصلا ىلع مكسفنا | ونطوو ناو هلا ةوالتو ىلاءت هللا ر 0 ا

 كحن ولاقلاغ وه لاقافلعاجع تب افنكاعل زيزعلاد ءلاَقو ةءامو نيثالث 4ك رفص نه نولخ ع ةحلرا

 ا 0 نيثالث 0 0 هيفع نإ 0 ّة 00 ا أد 2 ا

 امنا اال دست نما هللا ءادعأ اب اغا تكاتف ضرالا نق نوديس 0 ا

 57 1 0 منال اورظناف "ىف اب رات-او انلئاق نم لتاقنو داسفلا ل 5 3

 هل لاقف ق ا ا اونواعو مسلايف اولذداو 5 ىهع ن 0 ١ ةعا اطال هنأف ةعاط هل هللا لمح

 م دتتمو مهران حيت أر نلف ةئم نوةلسملا7 ير, دف لاق نامع يف لوشام زيرعلا دبع

 لاو هربت وة رمح يأ لا عج رف كلا اللا مهو انني هال سلف كيادأ ل عجرأف لاق

 لع نم لدحر رو ا و مهودقا وف اتت ملا 5 مهولتاش هن الو مع ا

 اولدخلم هات لح دقو نآلا 5 2- ا كا الحر رحرد مودا - رح يأ 1 ةئيدملا

 هلع كا 0 هللا دنع نب مهاربا ع 2 رشا سل تدنو مماع

 اكو ركف ياسا نسوا نأ يس مانحم ىلع ناكو مهوعبتي لق 4 ةئدملا
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 دراشلا ريعيلاك طبخ يض.و * اراهلئالخلاو ةرامالا كر

 (١دلاولاق رعب هقئالخ تصل * هما ريخم هدلاو ناك ول

 يف مهدازو ثحلا:نسانلا ىلع بَرخو ناودلا يعدف ةزيدما لذد ىح دحأولا دنع ىضم ّ ْ

 تتتك !ندف ناكدنا ضايع نبسنأ ة ل كلنا نرحل نوره لاكر د دك ةريقع ءاطملا" ||

 00003107 نا اذاكأ نم دحاو ريك ىتدحو أ نوره لاا مسا تو علاق |
 ةرو>نم رزج مهيقلة راب ناك املفا و رش نسانلا لع نابع نووض نا دعو ررتلادع

 اوراس مث جورخلاب سانلا مءاشتو حرلا رسكناف ةر.سب مهؤاوا قاعت قيقعلاب اوناكاماف اوضش |

 ضايحلا تناكو مويلا ريثملاو رصقاا ةنحاب نم ديدق ةيرق 8 اليل اهولزتف اديدق اولز ٍقَح

 لصفلانم مهلع اوجرخ دق موقلا الاميعرب لف برح بامحأب اويل نورتخم موقلزنف كانه |
 دانيل تنك ف مهولتقف مولع مهولخدأو م«روع ىلع ةزمحابا ا ةعاز> نأسانلا ضحإ 0

 نورهلاقس اعلا لاقريدك ددع . مم بيصاق ةكوشلاتناكمهبوسانلا رثد © أ اوناكمهو شي رق ىلع ْ

 يذلا هلل دق 1 نعلا 0 لجر ىلا رع قشرف نيداجر نا اصأ ضعل قرا |

 ). كلز ند امك ا ا انيديأ مهلذأ يذلا هل أ هلل دج اهنا هل لاف 0 ينيعرقأ ْ

 ًادينوه هنبال يثرقلالاقف ةئيدملا َلْغأ عم 09 را ناذه ناكولاق ينرع دزالا نم نام ىلع ا

 لاقوالتقَى > اللئاقؤ مدش ينب يأهل ل اهاللقؤ اهماع 3 20-5 ا مالا نياح لا نم ا

 راصن الا نم لجر مالكلا هنا عم ماكتملاو رييزلا نب بعصمنب ةزمح نب ةرامت يشرقلا ينئادملا َ

 الف حاونلا |مميمح ىلع ميقت هال 30 مهالتق سانا 0006 ةئيدملا شحلا لال درو م * لاق

 هذه ز 0 يندشنأف ةأرصأ اهدنع اح فاصل اوم لدفع ريا | 5 ١ أ رمل هلاك

 مها 0 نينا ص نيذلاديدق ىلتقيف تالا

 ذاحعأ ءاديطبلاب نيراوذ ىلع *. ةمفات ريغ تنولو يدق تنبأ
 داسلا ثرطاو سماخ اهائاو © امهنب هللا دنعو ورمعو ورمع

 نع ةحارذا نم رذتعي .ناورم ىلا ناملس نب دحاولا ديع بتك هريخ يف ينئادملا لاق

 00 لا 6 لماع رهو ركوب ربح نب نير 0 ناو 3-10

 ناجتلاو  رادصناالاو -نشارف م ليج فالا ةناعب 4 وف ك0 لا شحلا 3

 نونظي ال ورللاو ةمانلا بايثلاو تاغب_صملا يف اوجرفت برالاب مهل عال ٠
 لدا .ءامازا 1 وم نكح لاو 101 يف عا نوكش هوا 3 1

 الإ رتل ارفط نا هللاو ىلات هللا أ يف اوتهاذ مهنكلو ءالؤه عا ركل كيال

 عجر سانلا مزهلا املف فئاطلا لها يس ينم يرتشي نم لاق مث مهنييسنلف فئاطلا 0

 هلزنم لخدف نيمزوملا لوا يف فئاطلا لها يبس ىنم يرتشي نم لئاقلا لحرلا كلذ

 لصالا ن< لا تلا 00و ثا



0 

 هع لك ياو ناك هنا ةرمهلا لها ند يماس || م ىدزالا فوع نب راتلا وهو ةز

 هللا دبع يفاو يتح ةنس لك فاتخي كزب رف ناوسم لاو دمع نب ناورم فاللخ ىلا وعدي

 مد امالك عمسأ يفا لدحراب هل لاقف ةناقو نب ردع ناك ةيد كلداوا ةئشا و نا يف ىحي نإا

 تاوهرم 2 درو ت> هب جرش يم وق يف عاطم لجر يناف ىم قاطناف قع ىلإ وة 0

 لماعللا دبع نب ريثكو مياس نب نادك ه2 وبا ناك دقوتلاف ةفاللا ىلع ه رووا هاك

 ريثك برغل 1 ه زجوأ روهظ اء ف اطوس نيعب رأ دل هب سعأف همالك ضع عبد ندعءملا ىلع

 ععمسأ ةنس ماع ليقملا م ان ف تواياشوب 2 عجر مث ناكام هسمنأ نم ناك َىح

 مهو 0 رح دوس مهام مالعأ عل دقو الا َهِف رع ىءاذاا عل مل نارغعو

 نيح سانلا عزف ةثامو اناا وأ هنا اوناك مهلا ينئادملا ر "ذو اذه * لاق اذكه ةثامع.س
 مم ىربتلاو ناوصص لورا مكللاح امو مكللام مذ اولقو مهوأر ميج

 ادا نا معاعدو مسوأ 11 ةنبدملا 0 وهو ناماس نإ دحاولا دبع مواسأرف

 042 5 3 ينل

 تي ول
 رفشإ مح صعل ند مهدعل نوم 1 اهيح ّ ىلع موحاصف ح 5 هلعو نذأ امدح ع ن ا ولاقف ا

 0 2 4 ل

 هي آلا اوناك ام جا جاحلا م اع تا ولو مف تااطخ | دق 7 دحاولا دعا 5 كا

 كيع ثعش قالَ ١ *لزبمهحااولا دبع لز رو ىد نم ك”امثلا نرش ةز + وبأ لزف 1

 0 ؤر# ا هللأ كمع نإ دو مالسلا موماع ىلع 0 ندسدح 0 هللا كيع ةزم يبأ ىلا دحاولا

 ىرمعلا صفح. نب ورمع نب هللا ديدعو 05 ينا ناد نب مساقلا نحر دعو ناهع.|

371-17 

 ينأ اضم مهيقل بلاعثلا .نرق نم اوند املق مهلاثهأ 00 ق1 راع نإ هلا

 هطبر دق يناوطق رازا هءاعو اسااح هود_حوف ةزم+ نال لذؤدف مهوذخأف ةزح

 اءهمسنف قرم ن هللا ديغ ندعو ناحل هلل ديع هيلا مد اوند املف هافق يف ةروذا

 يركيلا اهدعب هلا مدقت من امول ةهاركلا روظاو سنو اموهوحو يف سبع هلابستنا املف

 ريسنا الا انج رخام هللاولاقو اءوهوحو يف مستو امماع شه هلايشنا املف امهسأف ير حلاو

 كيلا انمي نكلو انعابأ نيب .لضافتا ادام هنلاو نسخن دا دس للا 000

 اناكو مه مها رباو جل لاق دهءلا ضَقَن ةعمبر رك ذ اماف اهك ربي ةعيبر اذهو ةلاسرب ريمالا

 هللأو هب نم 1 دهملا ضم نا هللا» داقم كاقو ةزج 5 م اع لقأف ةعاساا هل نيدئناق

 0 ينأ املف كتييو انين ةندهلا هاه يفقس نكلو ءلبه كفر تتفا ذ لففا ال

 عجل يال ذك. ذو دحاالا ع رالاكوألا رفنلا نك ال سارا ع[

 دحاولا دع ام ىجم اناسبأ يبللا ةحاط نب بوعي يندشناو نوره لاق لا5 ريغب اهبا> دق

 هب ل ماعاش

0 
 3 و ا دحاولا دع عدو 4 4 ردا هدو ل 00 6 . 0 و ريخالا رف || 00 ||

 ا
ِْ 

 دحاولا كاع رفف هلالا نيد #* اوفلاخدق ةياصع جيجا راز



600 

 | 0 هيلع جراوألا مهلفف قدتللا ىلع سانلا مهلتاتف رحفلا عول_ط عم هافاوف

 ا 1 0 ماقو 1ك ل ُّق لتقف ف2 ا ولا كلا تلاع ما رو 0 ءاقأاو م 2ع

 | ع ا ا 0 مزما ص - زايلا من ” را يح مولتن ضيفلا نإ ديزي سانا

 ريا ءربخاف رمع نب مساقلاضيفلا نب ديزي عبتاو ىمي نب هللا دبع هعئف مهعابنا حابصلا نبا

 مساقلا لاقف

 راد لف تايناود رلابو, أ ؛ينلاوزدوذأ لج قرت تلاالا

 تاوهللا عطقي برضو نءطب © ا.ماك نيثراخلا نديصا لهو

 ةمرخم نب 5 0 00 كاما داق هال ى# نب هللا دبع لخدو لاق

 لاقو 535 ا لق ل لمرا مث اهزرحاف لاوءالاو نئئازطلا عمجو اههسيغ

 0 وأ اهئ نا:اهقاف هوركم 2 نيإلو ةماعلا نم اكاع افون © سيخ اطيل

 نعى سوهيلعينثأو زعو لج هللا دم سائلا بطخ نميلا دالب ىلع ىذا هلا دتع ىلوسا

 ةباحاوهيدنةئسو ىلاعت هلل اباتك ىلا ؟وعدنان|لاقم رذح ورك ذو ظعو و مل-و هياع هللا ىلصهيأ

 يغب ال الالاح لالحلاب انيضر انماما نارذلاو اكتاف ةشكلاو نمد راد يلا اكربلا اعد نم

 هللا الاة وقالو لو>الو انروهط ءارو هانذمو 0 آلا انهرحو للقات ىرتشلا الو الدب هب

 ون ردا برش نهو رفاك وهف قرس نءو رفاك وهف ىفز ن٠ لوحأل هياعو يك.كملا هللا ىلآو

 يدتقم 5 و تاك تاو تائب ضئارذ ىلا موعدن رفاك وهف رئاك هنا فك ث نءو رفاك

 ديعولاب نيقيلاو برلا دي>وت ىلا وعدبو م 5 امث لدع دعو اهف قداص هاندا دهشأو ام

 ةوادعلا و هللا ةيالو لهال# 00 كا نع يهذاو فورعملاب ىمالاو ضْنارفلا ءادأو دعولاو

 لد ءنوعدن رملالهأ ن ءااناق ةرق لك ىف لعج نا هللا ةمحز نه. نا سانا ا ال دال

 افءادي ةروغدلا د ىلع نواة, ىلاعت هللا بنج ىف ملالا ىلع نوربصيو ىدلا ىلا

 اولبافدب مايقلاب هللا مكاكوام ىلعمايقلا نحو هللا ىوقت كيشو أ ينل 5-8

 نإ للاديعماقأو |ولاق ميكو ىل هللا 00 اذه ىلوق نا 0 هر ل ءالب هلل

 هتناو ةممح 1 سانلا ن 6 فك مهأ هماح نعايو موف ةريسأا نس 1 دسلا ا جل 2

 قمار درب را انزع روما تقو ناك اءاؤف بناح ل 5 علا

 ١ ردصاذا ةكع مهي نا ررعاو ةياهو#كفلا ق لب ليقو هلأ اضل ىف ةكم ىلا حابصلانب ةهربأو

 ١ نب دحاولادبعاوياعو ةيورثاا موي اهءدقف ةكم ىلا راتلا ىلقاو ماشلا ىلا اجاب هجوبو سانلا
 اذو ند ) انسدحو) مهلا هركف 0 نإ للاخ ل هللا لع تن ةمأو كللملا دنع 0 ناماس

 ا لاو ليقعلا يدبع كك سايعلا كر لاق ىربطلا را نأ لي هز ىنأ م ول

 ىنأس ما لو ناك لاق نيدعاسلا ىلوه ريثك نب: يموه انثدح لاق ىراوعلا يمو» نب نوره

 ع م ع سس سس ا سسمس بسسم سس هت سس سس سو سابا يابا نان يا 0000000 ااا ااا ذأ ||| 1 1 1 1 121 1 1 1 1212 12121212 ذ2 ذ2ذزذ 1 12 12 2ذز 1 102 1 ذز ز 1 21 | 1 1 12121212121212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 ا

 اخ نش ع را نوم ندب

 ا ا ا 200000 جارة

 زو وس لو ا

 مدام ناديت نال

2111 

 0 بن



 هيك )>2 ف
2 6 0 . : 
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 هكيو

 ينئادملا ع زارخلا ثرحلا نب مدل ا ١ 0 لاق ف قال ىلع نب نسحلا كلذ ) 0 ١

 دنعو ماشه نب ورمعو بعدم نب هللا ديعو ديزب نب دالخو ياز لا دع دا 2

 يدنكلا ىح َللادبع نأ ي نأ رسولا دوإم بردت را 2 7

 جرد نأ ل 0 ناكو د 3 مح ناكو توكل 0 ناك ةيوادم نيد يف ا

 ىب نم تلقف مهيأ نم لاقف ةدنك نم تلقف تنأ نع لاقَو يلا رظنلا لاطان لج ينقل

 كينغ ىدحإ نهذت نا.ذعت”كلذو ىرقلا يداوإ كل ندلكلو سلف نار لاقدر
 6-5-0-0 00 ًافسعو ًارنهاظ اروع نولاب تيأرف هللا ريحت_أو:لاقام 2
 ينأ 0 دلع ريصلا انعس الو 0 ىلع ماقملا انل لحام هباح ل ل ةححبق ساناا

 | ىلاو ا لزس ناكو مع ى ىلا ندوت هل لاه ىاذلا علك يل ةملسمو ةديبع

 اي ّ الثزآ تاع -اذإ هللا اوككي جورألا يف مهرواشي ةرمعبلاب ةيسضإبالا نء هريغ

 ةريخ هللو كال كي اع يأ 0 9-- ا حاصلا لمعلاب ةردالاناف لمفاف نيعاو

 هادو 1 هيأ ضخشو ءاشإ نم مم ةداهشلاب صو هئيد ةرصنل ءاش اذا مهم هدابع ن

 ةيضضايالا نم لاحر يف ىروقسلا ةقع نب جب و ةحيلش دحأ ئدزالا كتوع نب 1

 الو اولذت الف مج رخ اذا هبات 2 راو جوردسا ىلع هوا كروم

 ناطاسلا ىلع مهجرخا يذلا نامتءاع دقف مهتريس اوريسو نيحلاصلا مكفاسإ اودتقاو اوردغت

 ةلسج نب 0 ,ا توهرض» ىلع 2 رامالا راد اودصقف هوعبابف هبادكا اعدف مهامعال ثعلا

 ىحي نب هللا دبع ماقاو انس ىف ةوقلطا مث ًاموي هوسيك هودحاف ىدنكلا ةمرخم نإ

 7 قا ءافتصب هءامصأ نك نك ىلا تتكف قللا"نلاطةهوعضو هعش رق و ترو

 عسل ةئس ءاعنص يلا هدونو يرضحلا ديعس نب هللا دبع توم ريض ىلع فاذتسا مث مكيلع

 لعدم« نب ناويم لماعوهو رمت نبف سوي اخأ 12 مساقلا غابو نيفلا ىف 1 نيرشعو

 حالسيف ةيضايالا ديرب ج ر>و لم ز نب كاحضلا ءاعاص ىلع فاذعتساف ىكنب هللا دبع ريسم ءاعنص

 هقلف ةلتاقملا تمدقتو لاقنالا امف فاخو نيب ن*موي ةريسم ىلع 3ك ا عمجو ةدعو رهاظ

 لئاقتال ريمالا يأ مساقلل سانلا لاقف' لادلا نم ابيرق نيبأ نم ةيرق جحاب ىحي نب هللادبع

 | مهرمأف هركسعب رف اليل اومزهناو اريثك ارششب هباحصأ نم اولئقف مهلتاقو ىنأف اليل جراوألا

 ءاعنصي فاو قدن>و ءاعئص نم اسرق 0 000 5 امو ماقأف ءاعنص يلا يغمو ليحرلا

 هجوف مساقلا ركسع نم نيليم ىلع نيوج لزنف ى#ي نب هللا دبع لبقأف لمز نب كاحضلا

 أوزجاحم مثةشوانم مهني تناكف نهلالهأو ماشلا لهأ ن ءفال 1 ةثالثىف ضيفلا نب ديزي مساقلا

 كنمغيل ميس : نإ هللاو ديزي لاقؤ هل ذأ نأ ىنأف مهايب ىفهنذأتساف مياقلا يلا ديزي عج رف

 ىح نب هللا دبع لقا ةتلاثلابةلّذلا ىف ناك املف نوقثايال نيس ءوباوءافاو هلا | ىنأف
 همس



 ديشرلا كدضف 01202 تار تفر ير ل نأوو ةلاثلا ءذهو اخامبق
 م

 عدرأ امت هلع دق ينك لاقف اضعب مهضءإ رظ' ىللاوملاىلا ديشرلا رظنو اهذخاف اهذخ لاقو

 0 مهمدأني ىلاوما ىلا اعطقنم فسوب ناكو ىلةيصلا نب فسويل ريئاندلا هذه نوكتنا

 ك1 0 لاك ىآلا ةلالع اوإه لاعق .نمؤملا ا هللاو يا اولاقف هلأ نوصعتي اوناكف

 هللاةؤ + تايز ةفاصرلا مونل تدصن #ف سو هدشن ف اندقلا تاه لاقُ فسوب ىلع ل قاف

 هنالاوم هت الو هتذب قلوب نم ل نيكول 2 ّللاو لجأ لاقفايف ان ل1

 هلوق هدشن ا حيدملا عدو كحام نم تاه
 .ه© 75

 ناللا اذكهام * 8 وفعلا

 نارفغ هل امأ # بنذدبت اتبأ ينه

 نارد>طا هفوفق # بذ مظاعت كو

 نايرقلا عفن ول « يدهج تب رقت دق

 ناعّسملا يب لح دق# املع تنا ترا

 نالفايا 10 # يف ل ل

 نيئمؤملا ا كالوم ناباوه عيبرلا نإ لضفلا هل لاذ كليو اذه نالف نمو ديشرلا لاقف

 كم لاق كمءاراقو لاقدلع نابضغ ينال لاقف يطبنا» تلقاك يندشنت مو ديشرلا ىللاقت
 كنيطعل, مزجال لاق ينع ءاوطا ترتس قى اهالعو هراد ينفذ هرادو يراد تمدهف ةلجد

 هللاقمت هنع ءاوها اك هلانب ىلع ولعي ءانب يتب ى- مهرد فالا ةرسشع هءارظب صامل

 رعشب اذه سيل سابعاي عيبرلا نب لضفلل لاقف رمشلا اذه نم او هدشناف كرءش يف ذخ

 | ىلا ىلاوللا 00 ران مردلا فال آلا ةنالثلا را مهرد فالا ةنال هوطعا يعل الا وهام

 اولاقف لعفا مث ءىماتسا لاقف الوا هل يما م رانرد فالا ةثالث هطعا هل اولاقف نزاخلا اص

 هل تيضماف مهنامغب هيلا اهمفدف انلاوما يف تناك الاو هل تيضما ناف اننامضب اهايا هطعا هل

 مكسفنا نول" متو كارلا ةذطع" لثم دخان سعلن انك كوشي فاسو ناكف
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 هس مح

 ىرخحم اهعمدو لوقت ده * رحفلا جلت ليقف تيه

 ىريصاذ ا « ئاديع“ ىف كيكو كارعا يا

 ىذا 2 نب هللا دب .ءيفهلوقب مع 2 ,لم نيصخلا نورمع اهللاقي ةأرشلا نه لجرل رعشلا

 ٠١ يفان ءالمعل || يأن هللادعل 0 مثري هعم هب اع لتق نمو قا للاط 0 3

 ياشبلا نع يط.سولا يرحم يفريولا قالطاب ليقث
 هج هلتقمو ه>ورذو ئحغ نهللا داع ري 1



 مضقلا ىلا رامعا رظن * ةرسح رظنيو واعي

 0 يذ ةداهش ىلا 00 لَو باحا اذاف

 ينعملا اذهيفهلوةروهثهنمو هر هيطاخل هل اماللغ الع دلو هاردل قيدصل هلو علا اذهو لاق

 0 انكاع ن2 محام نكح ال

 هماوملاعف نود * فتحا نزع ل

 هرواسالاءارثن_ه _.دطاوالا اذه نا

 هرشاعملا نسكن «# وفصنم هيف مهو

 تايبالا هذه اضيأ ينمملا اذه يف هلوق نمو
 اديرسشحل ا ىلا ىدنعدحاو قدس انى هلاودص اذك عض

 اديف هنع نويزيلا فش # بهذم جرس كفدر امنا

 ادبأ ينوثر هيلي نسل « هب ل-# الو هن سعأف

 ل 20 ل # الو هولحو هيفصي لي

 ْ اذع ءاضقتس نذلا كاد نأ © ياش بطو بحاي نداف'

 (ةايع كاف ىتنابلا ماع ندا نع ذم نارع ىتبح لاف سدر يل
 لاقف نايقلا لقيصلا نب فسوب

 تالك اشتمل ل اتخ  ى 2 اا كل دف ردح

 تاسافم نهب ينكو * يتسفلا نسافي نولف
 تامّدخحم © ووعافور فقس نع قرشا لف

 تارا تاحيلا فز < ملا نوعفرر
 تايروكك “5 "ى اذا ن#ع ا ةداقلا لعو

 تابطاو ةيؤملا ند عل! سابك / ندهده

 تاس ُُق ةكاودلا دف »2# هسالافأ ند ريض .٠

 تا 02 لكل نايقلا يع تراصو سانا اهاداهو تايبالا هده كاش لاق

 ا ىدع زيه الاق لعد نيدحلا (ينربخأ) فسوي سعت تلاق ترثع اذا ةينغلا
 ند 0 مدد ل ةرعدع دنشرلا يل نأذ ىبأ نب دس م ينأدح لاق يدالا نسحلا

 ١ هل اهعأ اعادش نوار لاقف راش فالآ ةنالع | مه ترقب قد 'ايقرفف ةنسلا برض

 د..درلا هل لاقف داشنالا 1 ناكو هدشن اق هيلا لا هبا يرعلا اروطنئم اود>وف
 ع

 يناعمت م نيت كيلا تلد نيسان رام كاشف ف سا لل ل ا
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 | ىعنصا لاقذىلا تفتلاو درا رعش اذهناف اذه ريع ارءشهل دير ىنكلو حيلم نأ اذهلاقذ

 تاقف ارعش نزولا اذه

 6 يد._س «* اعزدا نأ ينءاتال

 كو ك0 ترفواف ا اهورقوالاَقف اماع لقت لبادي تاو ندللا كلذب هيف هتاف 1

 عرد فلا نيس انه دحاو لف باصاو م مها ربا لاقف هائمستفاف انءلا

 - د هانغىذلا توبملا ادهةيسن 0-0

 سس وص

 2--- اعدت ةطقك كلاود طك

 امقنم توملا احم «# ةجاحم تراث مث ١

 (ينرب>أ) لمر فيفخ عماج 0 طا لاو عرس نيالا ل لير تاجالا هده ق
 هذه لثم ركذف يدبملا هللا ديع نب دمع نع دعس ىلأ نب ةللا دبع انثدح لاق ىلعني نسحلا |
 (ينرخأ ( ي- 0 ' حاص 0 سر لأ 0 ناحر أل 4 رلاب تت 1 كح هلأ الا ةضقأا َ

 0 0 0 5 0 رع . ىقدل : 0 نتيعاذ فاسو 6 ةقرلا ديشرلا ترف الب أل

 ٍظ 4 رط 8 هضراعا ن 7 0 لوم 0 قدي ءلا يف 3 1 ومدقمب نلعلا 0 راغص 0 ا

 هنومرل راغصلا م ندع ل ةأو سو هنلأ بنو ةقان ىلع نوره 45 تفأو َئَ فوت كَ - ا

 كوش فسوب هب حأصو اووف 26 ودك تيفرلا م حاصف ْ

 سس وص

 نوره ل 2 مآ * ةانلا ند اثنا

 انيدلا مأ 5 ما لا اسك ا مأ
 انو رقم حب 0 # د للام 3 الأ

 00 لإ هأآنف * نومه قرفه ىلع

 هل 0 أن دق يد ند ىدعا 0 2 كب أح هل لاقو هيلا هدب كلا 1 ا

 سم | من ثردحلا ب.طناكو كدض د.شرلاو هدو هدشنب هتيق بناخ ىلا راسو هك رذس رش

 00 :ءلاب لَمَر فريفخ عماج نا ل هد 8 ءائنأأ تاسالا 2 يتثإ ناب ا لاعدهل

 هلوو اهنف رامخأ هف هلو طا والاب اهاد 2 اقساف بفيس اوت ن6 1 ١ دم لاقو يعاشولا نع

 مضهحشك م فدر 7 آن || اع نادم ال
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 لاَقلاَقام لع ديزي نأدلع ردقام اهانمم يفلوش 0 تاكو لهي أ هناف لد 6 5 ل ظلاف

 ْ واكب ا د مس 3 هل ىف 0 افا مندشنأ

 نيقفاحلا ف هيدا 3 مه #2 نكي ضاق يا جملا هرقل

 نينا ءاضق اهستفأ 3 # اذف نيفصن يمعأا امستفأ

 نيروعأب ءاضقلا حتفا اذا © 0 0

 ند ثدراوم يف راظشل دن از ره نم امم حو

 نيع در ند هلازب تدع نأ اذ 3 تادح ف كلن و

 نب دمع انئدح لاق نسلا (ينرب>أ ) تايبأالا بنك مثهنم بحميو هلوق نم كحيضإ لمجن
 نار تدم نامل كن اذا ربعلا 1 1 لاك 1 53 نتا تكي لاق هنو روم

 دواد نب دم (لاقو) لمعيف تنأو ل يف وه ا د ا هنع لغت هلأف هةطعشلا !

 هيلعهللأ ت تاولص با ااط ىأن لعل ضغبلا ديدش كا ناكلاق يداودلا هللا ع 00

 نم ةامرلا عم قد ءلاب يعرب 4 هفو كالا جرذ هنا هلاليه بروس ناكو حسم ىف ءا نيد 000

 هب لد5 ا أدعربق مه الوق هن نا اع هللا تاولاص ىلع ْق لوش نييفوكلا صضعل هم مهماحأ يفاه اهأ

 امف هقرغو ماح آلا ضع ىف هلّئقف همد

 تحسس وص ْ
 انزع تفر نع تل تاع حان يندلتال

 م ل ان # ام ناكنايئالباو

 ان السبل عمج © هلطشب يسوم نا

 زمدنملا لمر”كقبفح مها ربال ءانغلاو لقيصلانب فسوبل رعثلا

 م7 هيلو ججاجحلا نب فدسوب ا .-

 نب دواد نيدمم ركذو مط ىلوم هنا لاقيو فيقث ن مهنا لاقي لقيصلا جادا نإ فسوبوه

 نب جاححلا هوب اول وتو هلع دلو تاون بحصي ناكهناو ةوقل بقاي ناكهنا حارا

 عاحشلا ب طلا نإ نسحاو عبينم م نا مهم انخويش ن م ةعامج هنع يورو ةق* ثدحم فسوب

 لعمسا (يترخا) ةفوكلا هؤثلمو هداود وزان كلوصلاب تنسو ىلا

 انو لعضلا نإ تسول انكر لاق ياش ملا حاصنب دمحأ لاقلاق.ةيش نبا نع 0 كلا سنوي نبأ

 ىلدوملا مهاربا ىلع لبق ل هللا عنص لاقف ام نوفوطي عاقرلا ميدي ءارمخلا ف الو

 لاق من ب نوال لاف نود ان دل نت ءالؤهو ئاغرلا ذات لزوم انك هل لاقف
 18 1دوس لاما شيش لع تا يسموه عم ناح رب 0 "نا مهاربال

 لاق توصلا 5

3 ١ 
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 2 3 يجراوج عجب ق >1! اب ناذشك كاره لاس لوجلا اذكتفل نإ كك تر تسسلم

 وى يس أر ىلع يتلا ةنرلاو نا علا قم 5 طقس ناو سوقلا ن 2 0

 ا هيلطيف نمشلا ف 0 بايذلا 4 دا باشودلا 5 قدهاو || َِق عقيق 0 1 2

 0 ان ل ل 0 0 لا يملا هن توم ل

 عش م 2 قار طاا قار طلا حاص 0 2 الع أذا 0 0 هيلعو ءالأ للا قينحتملا 2 ب

 8-5 ربلايف عشب عش يتاح اه اهف ردح و ةقالزلا ىلع هسأ# لكتوتملا نه لاق حامس || هد رذتق ءاملا 2

 0 صعا 2 لوش كلالذ قف تكا 3 34 هد رزق ركشلا || حرطي 3

 كربلا ْق ين>رطق # تالملا 2 سخان .

 توكل نع نك * كات كلا ينداطمإو

 لاف قدسا هب اعدو جرخأف ةدع. سصأ 00 د يف حا ماضو 4ساحو 1 25 نا قدحسا

 قحس ا كديضف' كمكلاب الا تيطتأل ةكشكلا لاق مأ لاق ىننمؤت نك ل كك ل اع

 ةلاقام موفق ثودح 0 وه نع 2 لاق توحد طخيتما وه : لاَقق 5 ىرا مف وه لاق

 ةعلا ىلإ ىنع هو>رذأ لاقف لص ءام ٍْق 00 ال لاق 0 م كيف ينأ ن ها لاق 2 مسو

 ام اهم دحلا ٍْق حالم راعشأ هلو قر 3 رم نى داع ه 9 ل كر و اف داك مه 6 هللا

 3 نا ايفا تالا سشفخالا 2

 داخل لادا 8 00 عس )واب دجال

 داو رو ك.ض راعيف سد 0 نسح يف

 داحعرب ةطاخ نه موف 3 دقو كنف 0 2

 داعم ثري دح نع عمسلا ضب 2 دم كن 3 كود 5 وب 1 نيح

 دادضال اةلج يفيحضتو ن »*# اك ىلا ريصلا نأ لتف مدغاف

 ةلحدشل نط | تدَحَح يرو. 1 لَم رهيقوهل ح ا ردعا ب 5 رع قدك

 داص رع كي زاحف رطا * ىدا ىوطهو نئد 1

1 
 ىداسح كدص يبت ءشا دك هنسح ُُق هيدا ددحاواب

 . | و 1 2 - 0 ١
 كداوع نيعا ىلع ا نع ىوولا ينم لا 1-0645

 دازلا ل امام ن هل هنوم ىد كدمع

 لع نيل: 0 ح لاق هيوره+ نب مساقلا نب دمحم انئدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ )

 |ولءحو ريعلا 0 2 0 1 رمسا ىو 1 ىلا 0 نا ديزي نتلج ْق 7 لاق ىراشالا

 اف الا ناك اهي لاقع هدا 0 2ك نك ديزبا تاقف هطوقسو هناقاح 0

 : اهدنا هل ناحل ةلارتكلاا هل "5125 قمأ 6-2 هل 3 قش 1 يار كلو الضاف

 م 022 يرو حا جا 22 < م69 < سي 52 5-2 1 277- يك م ر تي جو .٠



 دْضَعو 0 « ةلقالا بالاام *

 دقعلا تفن نم ذهنأ * قر امف ٍبتك وأ
 « دلولا ىغري ائاف #* هيح اذ ناي

 دسق بحلا حكت نا * اذكه الا بحلا ام 0
 لاق الأ ءاسأو أطخأ دقق: نارنلاب اميرو نيلطر ىارخ نم لك أو نوياملا بذك ىلا | |
 تلق 6 0

 خرف اذا يلو اوف * يبق يف بلا ضأ 0
 خب رب 0 ًاراذا * يبح ىنعقني امو *

 خبطملا ىلع هجر > مع اصالا حرطي مل ناو 0

 تكسملا مفراو يدب لباق ال لوقت كنأ تذاظ لاق بحملا نم ايت تلق ىرت فنك لاق من !

 ريملاوب ا ناك ناق يبأ مع 1 نت رمل بع 0( ناد ) ةرشإ نه ناو تفرضناو ترد 10

 نيبو ملس ىلع ساب ٠ ناكف هذع نويتكي نالا هيف هيلع عمت سا يف ىأر نم رس ن1 00

 هيللحريفو فذ هر قعوةليوط ةيصق هيدب نيدو اهارح دس دقو او امف ةعالاب هيدي 35

 لهو ةيلولا ا ىق> نيرو اوطاب نوف رش ةيالاع هلو>و رب فود ُْق هيلءتسمو ناتيسذلق 0

 نعدحأك ناف 5 ىلع م ” هللا كيذع تت 1 نم رْثيلا فوح نم هيلماسم حيصاو عامسلا

 هءاع نششر ة 0 اذ ناك ناو اعيضو ناك نأ ةعالنلا ءام ع 5 هس ا اوماق ريضح |

 نيم“ رد مرغإ يتح هنه ج رخمالو قالا دينا كا ف دكلا ىف من اهئام نم ةبصقلا 0

 يهوتام يق حاف رد ةئس ل6 اف ديزي ناك مل ربعلا | نأ اهريصف سابعلا انأ هتينك تناكو لاق [ 0

 أو وم ينس رسلان تار كاف هك ( ينئدح ) كب كب كب ىريلط ليط درط ريعلا وبأ 1

 م ينحضف لاق كنبا تر مل هناوذنا ضعب هل لاقف هماك ال ناكو اطاض احسش هوبا ناكو |
 هلاولاةف ينم سانلا كدحضيو ينبذؤيو ينتحم ىح كلذب يضربال م م هسفنب هلعش اع نوماعت

 كعماذه «يش ىأألو هل تاقف لس هعمومايا ذئم ىلع زاتجا ناقل عا ل يش يأو
 هعمو يب زاتجامايادعب ناك نأ املف يدنغ ناك نم لك ىن كدناو يناح> أف كل لوقا ال لاقف ||.

 تءمسلاق هللادبع يم (ينربخأ ) ادياهلك أ الفل اهكينألاقفهد لمعت نتي هل تان زف

 رمل ىلع سلاف ركب ألاق اهلسأ قيام ءكاكشالقلاتالالا هذه نع ركل لآ د

 َي>نيراكماو نيحالملاو ناو بهاذلا مالك نم 0 ا بتكاف جردو ةاود يممو | ْ

 قا اييدلآف نك مالك هنم "يجي ًافلاخت هقصلأو اضيع همطقأ ١ * نييحولا نم جردلا دانا

 نسوق ىرعنلادشيو ارو ا ضع ىلع ا ريل ر كاف ع( قر همم ١

 ءابايفناعوهو ةطوشلإة رد رشف هر ايناس 5 ينعلا هدب ىلعو قدالج ظ

 هل تاقف خطام عاام ود هّيفش ىلعو كلم نال املا 3 ةاقلا دف صش هيف دودشم لوتفم رعش ا
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 اييط د الكاع ايدل هل نإو لها اع ودمع ل اها 0-0 هيأ تلقف هرايتحا ءوس

 (و. )

 002100 اتا لع تي دقو هب ةريشلاو قبلا ىلإ لدعو ديلا كرتف ةفالحلا ل اكون
 مهءارظنو ةصفح ىلا نب طسلا باو يرتحبلاو مامت | اا عم قفتيال هلعسوتعم هرغش

 6 دلو ربعلا أ ةكاارآ د1 ضال ةعدس لاق نودع“ نر زدلا دع 0 يدع

 داما قحاب بدكو لك اول ةقواحت نما رمعو لاق دكشإللا ةفالختا 0 نع

 دال ال6 كوتا ملا ف سكر امظع ًاقافن قفنو داب هرصع يف ناك ىعاش لك هيدك ام

 ةطرفم لاخلا د ةكربلاو اها جربو هر 23 فديو اهب هحدمع ةديمح رام أ هف هلو

 لاق 000 نب دم ( 0 رهش دقو امس اهرك ذل ىنمم ال طوقسلا

 رهش دق امث لهاجلا اذه همع نبال ةفلخلا ف ا الأ ص لاق لاق راك نب ريب زلا يف 0

 را عكلو هعدرب الفا نس الا هلهأ نع الطن امج 0 ىنب رمل هنا هللاو هن ريشتع حضفو

 هيدشلإا 3

 مهم ريغ وكشا فيك * ينملظي هللا لوقا ال

 مدنا رثاك يندم مل * ينمضعض ىهدلاام اذاو

 0 المعلا يف تهانت را 1 تا ينم 0

 مدعلا نم ما هبو © لك ول ل

 هكدا درسا نموا تي رولا هءاي هللاو هل تاقف هبشو اذه مزليال رف كحيو يل لاذ

 هب زاح واو اذه يف هرذعا ال انآ بضغ دقو يم لاقف قفني مل 1 تحلخس اك 00

 ينادح لاق يناريثلا دم نب كردم ( ينثدحو ) نذإ هترذع نإ هللا ينرذعال اهرساب ايندلا

 ا ل 2 كح و كرا اذ نو رملا يلآل تلق لاق يردصلا سيلا ونا
 اا د1 ل4 تفرط ثيدأ تاق [ رشوو [طخ ضرألا هي تاللم دق ياللا فخسلا
 اقرا قف ةستسو معلا 0 6 ا و تنا قفنتو انا دكا نا ديرتا ناخشك اب

 كف د رعلا نع منه تنك لقعلا قد وأ .يريخم نا تح انك نيتالثو اقم
 1 سم الاب ةفيلخلا يف

 مكنح فر يابو د مكب كل يا نع

 تلقو هيلع تنأ ت>رذ اخلق

 0 52- عاو ع مطئرت ح رح! رس يأ يف

 مزمت 50 0-0 »+ محرلا يف لس 11

 0 6 كدي ل ما 3-3 كح 3 ُْق دعنأو تسر مرد ا - العاق

 : 0 2 هلو نا تردف ناو 2 لوش كنا ينغأب لو ربعلا وبا يل 3 6 0 لاق

 1 را ا 2 لاق ءانيعلا وبا ينئدح 3 ةمادق

 10111107" ديس الا وزب :- لوو“ 1ط0]0110101010]11511310 10111001 2 هيمو

 دي نيل اك وس ل نا ل ا ل ا

 1 طولا 7
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 ءااوساو رشلا يف ظاقنا »>- نءاتد
 يندب انه ل

 نعال ”ثلق ينيطارملا كاف كاف نار نقلك رعد منا ا
 ىلو5 ين»ه يف تاقله

 ةاناوساو رخل يف كارلا ف قداس دش
 ' قاخي مل سانا يف اهلئف * اهنسحاهجتا ةيراح يندشن وهن لاق

 هارملا ٍق هه>واذ قى امأ ن اناصو

 قطف نمكحاما تلقا ال نحت نا
 قطو مق ناستولا اقرا ايل افرع تفلار

 قدعأ مكهجو ىلارظنا »* يتفلا اذهل ىلوق اهل تأاق

0 

 ++ م ىلا د مصعس ن ىدكل لالا
 عنم يف تاطخاام ك_-#- .>دم ىف تاطخا نّئل

 هبط وقل ل سسبا خدم كاقىذب لأ رشا ني دخلا ىدح لاق تيواروم ت نسلان( ن١

 عدو يذ ريغ داون #2 ىنا>اح تا 5

 : 4 0 56 0-20 ا
 ساوب ولا امو عمتجا لاق زاما 38 نافه يبا 0 دريملا روهص رعد 3“ د ) ينري>ا )

 يسيطارقلا لاقف عمد نإ اهلاقف نو وةخم مهو ةيهاتملا وباو عيلخلا نيسحو'

 ييطارقلا تيب ىلا * كمححاب اوموق الا

 قي هراف مالسع #7 0 اك ا.ه دق

 سدقلب ضرا ند انإ »* تاحاحزلا أه دقو

 وشمل. ةيزم ان لاوا# "د املا < نك < ناو

 سيلبإ ةعاط .يفو .# ملاذ .ىف نهوكتف
© 

 بضغلا نافؤحت اضرلا نزع تكس ل راض 5 ا 6 نا
 بعت يف .باقلاف اضرلا مب مل نأ * تيضغنإلوعلاو تيضرناليولاف 1

 نب دواد نب نوح هل ا انباحأ ند هربعو شفخالا هندشنأ يمئاطا ربعلا يل زءعشلا :

 يمثاطا نع يطسولاب لقت يناث يدهملا تنب ةيلعل ءانغلاو حارا |"

 5 ع 2 7

 مه هيدنو رثعلا يلا راخأ 10-

 | قر ديضلا دمع نب هللأ دع نا ضداخلا انودج بقلق دا 0 لم ب سايعلا وأ وه

 ظ 1 مالغ وهو نيءالا مانا ذنم هر لوا يف يوتسملا سايعلا نب هللا دبع نب ىلع 1

 (ن وزرع 2 اال



 (ةحز

 00د ا رداقلا ى فرمعم اهحيطصاام اذأف
 طل هسه صا 02 رب © دي لهو ىسفن ضد نع يريد فك

 1 : هنا

 | ل دكا كامو اعاق تاسالا هذه نتك | نأ ةوتفلا قدح نم نا لاقف ظحاملا !هتدشنأف لاق

 1 مثردب وحمو م ناكو هر< رخا ٍُق ه4> راخ 0 0 لقع تاس و لف را 527

 0 0 و نسح يد لكل ه'و ا و تلو امو حرطأف اذه نو نيم ردو

 ل36 ناس ,كاح يف هل انباحصا ضع يندشن اولاق رعشال

 2 )اهلا نايمرد 3 نإ 0 كتيدف يل به

 هناللع يفإ 20 0 نود" .فطلا يع! 8 يبا

 هحراخ نب 9 رعش نه هيف ىنغي امنو

9 

 . 00 تميس وم
 يعاحواو ناو 35 # يعاد ينرذ ام ىلا يي

 يعاناا تاع نأكل ثول # 2 ام ىلع ينبأ 9

 عالما نيد يودع ناك # 00 « يد - 31

 يعانسلا اهدنعايف يبن #1 يعا فاو بلل

 ىعاد ل

 | ليقو يعاشولا نع اعي# جزره ساب ءلا نء هللا ديعأ هيقو لوا لش ”- دوما نأ مه اوبال ءائغلا

 تايبالاهذه نامرءشو كفاحاالا نإ سابعلا |! دنا يلوصلا ر ؟ذ دقو عماج نال ل هق نا

 ركبأ اهنا نافه يبأ نع حارا نب دواد نب دمت رذ ر يسال نب ساما
 هس وعض

 السلف تعش ةينيدتو 301 ةاريعلا ا لع لو

 هالولا اهف طرق ةل_صخ ىف © 1 فوغ نه فت

 ءاضنلا ندنانإ اريش ١ :ثكحاخ ال: نيحلا كت
 نر لعر كلم مافن :نسانعل ءانعلاو :يسيظازتلا لتسال رعقلا

 كل د ا راح ع

 0 ةهاتمااوناو ساونونا ا ءازهشال ل ناكو ةثءاشنالا كوسوفو لا ردعم لإ ليعمسأ وه

 "| نم نهريغو نايقلا مط وعدبو نوفصقيو هدنع نوءمتيو هلزنم نودصش موقيط و سم و

 هلوقب ةيهاتملا 5 5 هابأو مهدعاسإو ناحملغلا

 ةاكلاا ف 1 هو دعت ىقطاردلا ىعمأ بقل



 يلا

 0 ق1 سل يل

 (م0

 ا ىدب نيب هحولا ل. امالغ يناراف.قاطلا با يفاو يي يضف كعمم ايلاف تاق 2 0 :؛

 1 0 ل .ه راغب "كا ,وط ناك فقوو ترا 0 ادع مالغلا ا أملق هنو اح يف زا 0 : 8

 كلوش عنا 35

 ءرك ذا نيعفتلا قود كوطاوا © منح ع |
 رفغل نعال باذب يئامر نا و »+ : نم هب دقت هل ىلع يش

 روهأف ف للا 00 * يرمي بلقلا رابطصاب لذ اعو

 دوددلاو نار>طا هتويش # دوم_ءم هب يلف ا

 دوقفم هتيؤر نكمل »# دلال ا

 ْ دود_ةم دف نك 6 »* دوق ءم هرمصخ يف هرانز

 3 ىطسولاب لمر فيقخ روزرز نبمساقلل ءانغلاو ةح راخ هر ل رءشلاو زدحرلا ن» هضوشلا

 ماعاهللاو :

 كلل ل رابخأ جس

 || لزانم ىف برشلل ًازقاعم تاكو نيالا :ىلإ سكب ام تك [فوبصَو ةقارؤلا نس
 1 2 رديصلا سدجعلا 3 ركذف ان>ام اهيط اعوبطم ادع.أم سصقشلا نط مَ مماناحو نيرامخا 5 1

 1 ىلاتارش ن + نيتي مول لكوىف كش ةجكراخ نب ركب تنبآو لاق' دج اج ن د
 ؟ لا بارخلا كلذ يونا دعده توم لغف ةربثنا از زلفة كا 0 تار

 | نع هيورهم نبا نع م دحو ) دهدولا كلذ قثعتي ناكو لاق فرصنب 3 1 نأ

 1 نب ع هل لاش ا ار اماللغ قش ةحراخ نإ ركب ناك لاق كة سلا هللأ ددع نب ىلع

 1 مهد اعاد مهما رم هوا يراسل 0 ودق ةديصق هف هلو ىفريصلا يدابعلا ءاربلا

 ىدايعلا ءاربلا نب د 8 هلوق يندشنأ دقو ف 55 لاق مهاضهيو ممارايد يعش

 دودقم يدك ند 35 3 1 دوةعم هرمهذح ْق ران ْ

 8 (ىندحو) نيسيلا نيدو ىلع 1 تديسدلاه طق اك ياهلا 00 لبعد لاقف

 ددكف كازو ةريسخلا يرامح ىلع 5 3 ةفوكلاب اال صل 6 لاق ينا 0 نع

 لاق والاب ؛وط كبف قرط لاو باحزلا قف ةبويصمر لاىأر 0 هن داع ىلع مث كل دعب رسل ركب ءاحف, ره لد 3

 ناوولا نه ب هك نن ناطلعللا 6 ملا ىموقلاب

 رفعزلا ام رامع م #* ركلات لح نم باربلا قءوب نارفع لا ناك, نوع اوكا يلا كات كارلا ن1
 ناكملا كاد“ قوش دعس قر # تاس ظقل عود نام هزم 17131011 1 كاوا الل ايكرحد يوص دو هوز اهزرك ل كارويغسل + نيعيطف دن ام زيت وا

 ناجح اهنم :لاضقللاو مظن ول * ؤلاه جازم يدي تيك نم
 اداديس9#> ع < 9 27 . 01727 محجوب 0 0 -00--22----- - 6-2

 ااايايايايايايايايايايايايااااااااااااا00707010ا1ا1ا1/1:ارااتتتتتتففت ف0



 نا الا مادام زمشلا ندحا نأ دمح لاقف 5
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 دصلاو رجولا يف ْج دق ملاظ ىلع * هلدعب ريالا اذه يف دعإ مو

 بثت رطلا نكلو ريمآلا اهب ءأ لظ ن ا لاقو | |.دةساف كا َ 0 كاع ى 0 ندد ل هللا

 تنغمت روظف اماكن اك اقوش كرد

 أمالسلا اهمغاب حيراي تلق * ينال حايراا نع اهوبحح

 امالكلا حايرلا موي اهومدتم © نكلو ناه باحشإلاب اوضرول

 نتيلانيذه امهلا نا نيّبلا نيذه لئاقىلع ناك امزا٠ لاف لطرب اعدود# برطفلاق ||

 امال م ترز نا كيو نإ يني تاق 5 تدع

 اماس نا يتوقشا اهوعنم # الاو ارس مالسلا اهح

 تنغملث نامايتخسحأ دم لاقف
 01 ناكس د نلعورم اير ال ةيئاشراللا

 ل كاش عمدلا حضف د الا تديز رمش نر

 مده هنرداءل فرط 0 دءصلا دلت وأ ل الهلاك ةيمظ

 اموظنم اوال رغثلا نّمود فتاه تا توسل اذاو

 ةسونم هن ىغل ائسد اخ د نك انه: د

 | تولاطنبا هل لاف املا كلذ لاقف باظهلبق تنغام لثم ناحلالا نهكرعش تيسكناف اههاشاو

 ةفضرلا ايلا يمني ةباغ يفلاقل داو اهئاتغوبابلاخ و امسح يف كدت نهب فك نيننحلا نأ:
 1 لاقف ارعش كلذ يف لقلاق فقيمن

 هش وؤاط تلق نأ اكلت # -ةداغنع سفتلازبيص تاكو

 هسورغم سودرفلا هنح يف ©« هنا امم نا ترحو

 هس اوفتم ردنلا ْق ةَولْو 2 انا اندذعب نا لَدَع ريغو

 هلو 2 ككل حل © .ةركفاق فضولا نع تلح

 2977 ت19 كفلا كرلع فانعو كرفهذ كدغاتف ناماكركش تح ودق تولاط نا: هللاتق

 نام لاف انموي باطو ائاهش عمتجا هناقس نمءاقب كلو انل ميديهلاو كروذحم تقرافو

 لولمم ثنللا لسطمو * لوصوم فيفختلا نمدم

 ثعبيام اريثك ناك مث ةلصب هللا دبع نب دم هل ىعأف فرصناف ماق مث هللا مكعدوتسأ .اناف

 دربملا ىبدح لاق هلا كل رفءح (ينريخا) َهَكْيَع 0 هل صاو هرب بارع اذا ةيلطت

 عاطقنا دعب نام اموب ينيقل لاق هدنع رثكيو همركي ناك نم باتكلا ضعب ينثدح لاق

 كب ةعاشلا ن1 نأ كبش. نأ لاف. نورك 52 كا ا ينءطقأم لاَقف ينع ليوط :



 يا 7 5 نات نجا تم
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 فاالا ةقر 0 ملا لى # حولاو ملودعأ || يفداعفمت دمو

 فضَقلاو لودتنلا يدل 5 رمت نإ 0 55 علا قى 5 ريطلا كرا ا

 تف 26 رباسع ءممضلا و 00 2# ا . نك تاعك و

 ف :1لاب ه املا لي خش * 5 0 2 51 ىلا تأ رؤتفم

 فتكء الب يتفلا لقع 2 »* لل رطق جام نسم ةووقو

 تعدل نما قنلا قدو نادك ظ : |! فرذالبايشلا خوش عم حارب
 نعكسمأف نذؤبل ةداملا نيس دف تاواسات ك ىذلا دحيسملا ماما ىلا رظنذا دشني وه اف لاق ا

 ك0
 شءتيص توصن افيعض اناذأ نّذآف توصلاو مسجلا فرعض اخش ناكو هيلا رظنو داشن هنالا ظ

 1 قس ها ّق هعفصقو هتءدعاب 1-1 2 هع وصلا قع ْق هعمراص ىَد م نامدنلا كي 5

 1 5 0 5 1 3 ع 3 ْ

 1 طوطمف نذُّؤَنل ةرانلا تدعص اذا هإ لاق 0 درت توص اطءاحو هيلا عاق دقدبا ل ع

 ا 5 ل يايا هاك خيشنا تنع نه مغ تدقلو ههد>و ىلع ودعل ىدمهو لزن م ل الو :

 خياشملا ىلع مهطلسيو مهمايذه بتكف نيناهللب ءيجير اع نبا اذه مه لوقي ناريإلا خماشمو

 ا ِشس 0 اا يا تفاحو ترذتعاف هلزيم ىلا ترص , مح اونذااذا 0 اوصلا َق 8

 ٍ ينادح 3 ولا نال كاك ني( دحلت انعش سسك هام ام 2 بق امو ه ه روش ست ند

 لاقف تولاط نب دم نب نسما 1-6 حورصلا ىلع ىهاط نب هلأ درع نب د منع لاق 1

 لقن نم ءيربو نيسلاحلا ماربا نم الخ دق لقن هتمدانم يف انيلع سيل لحر ىلاب رطخ> دقل |

 لاق سوسوملا نام لاقوه نمدلاق هتسعأ اذا ةبثولا عيبرس هتيندأذا ةأطولا فيفخ نيسناؤمل :
 ضيق نأ نه عرمصأب ناكاش هراضحاو هيلطب ةطرشلا ي>اص ىلا مدقا 3 "راحل تاسااب

 هلا هرعش ن* ناز ماع و لك هللادبع نبدمم باهييفاوذ خركلا عر بح أصةيلع

 كل ناحامأ هل لاقو هءاع درف لس هيدب نيب لثم اءلف هللا دنع نب دم ىلع لكلا افاظن انام

 باحملاو ديتء دولاو ديدش قوشلا ريمالا هللا عا نايل لفن كيلا انقوش عمان روز 3

 يف تفطل دقل دمع هل لاق ةرايزلا انيلع تاهنل نذالا ايل لوست ولو لف تاورار
 ةبراج هللا نع نيد يآف لد دي نأ لذ يطأ ناك دقو سلخ شوال 'ءيساو ناد
 ناكف هدنع نوكت نا عامسلا بحي ناكو سونم اط لاقي يدوملا تانب يدحالا

 ها لد

 0 نم نيد ىلعىع ومد « اولمحتت اودغ ذا ساس تسلو

 دهملا رد | نكي ال يدحب رك اوب # مهلومح ىيعب تلاز دقو ىلوقو

 تا ار واتناو ا اقع لاق عمسأام ناسد:سأ يف لاق اذاهف لاقريمالا ل 1 ناملاةف

 نيتيبلا نده 00 عم يديز ا

 دهلاو رضلا ىلع فوقومةل؟ «# رئاحىاقلاو عمدلا يجافأ ت ىف



 (م6 )

 00 ا

 تاماكت دامو اتبواجم « "نان ىلإ رنشت كنان

 نات انما ةححبو مكحأ انو ال وتو اجيب ءاعالا ىرج

 نانقل ذا !نيحات / نع 2 فرط ةمطنل هر 1و

 ا جزطا نم نأ بنر َّل هقو 2 ره يفادم 1 روعل | ءانغلاو س وسوملا نال قعتلا

 -- اوس ولا 0 راف 2

 اقل ا لا نعال داقلا ندع ةساؤ نادل انآ كب ريعع لهأ: نم لجر وه
 نم ةعامج 5206 ةئيدم مدق ناكو هيلع باغ بقل نامو لز ا ينالإ ؟ش لقي ل |

 1 0 اعلا ينادخ اهرب غو 0 ع 7 رامع نب سابعلا وبأ مهم ان ويش أ

 3 *ينلا يندشني ناكف هلزغ رعشلا قيقر هولح داشنالا حام ناكو يننلا» نام ناك لاق

 يرصتلا لايرغللا يدشن ف ىنح ىلا اساا> اموي ناكو هعطقيف طلاخم |

 فقي مل بيلا ا 2 نويملا كتفصنا ام

 فططالاب ءافللا هم عابي * اهب بيب طا له ًارايد كاف

 فاك م م الع موللا دسك اعماسه تراعتسا من

 فرخ نم لقتست 0 لب تعزقتا ذأ اهم 35 0

 فرصنم هحوب يوزي نايضغ #* ا ىتيرأ امأ نيع اب

 فاطمثم ىلع 20 # امسكنم باقال هءلمش #

 كضَق بم ىتشا تناف *# ا تاقال ةنفنضت "نا

 00 م توك؟ يرب يصوفك © فنك يذ 1 لاك

 لارالا كو ندع اق“ ©: ىورل ةربغ قوفلا يد اذا
 * فانؤم هيشواح ُق اس

 ا ا د13 لا نكمم ْ #2 ا طع 0

 فطناذ 01 ما ع يعسإ # 1 قا 0 1 ثح

 لا اهشسع ضغي 3 ا

 9-05 كر يفإ فود

 2 *ا|
 بقا

#2 
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 فزألاو رودخلا تا ىه «# تسي دقف 20 تلو تا

 دع

 تفدلاَو وأ هنف هالحر نأ ايصلا لل.ح نددع 2

 لاقف هش انام ىنعا ي رمصملانيسألا 0 هضراعف 1 لاق مثل عفت لكان | هلا لا



 امو ل 3 نب الردم ادع تا

 ىتبا باق الب قدي # نت يف ميريطعا »#

 لاف 03 ظلم 5 ويس او م بيطل ةنم كل را 3 لع د اق دام قارس نة طو 1

 ْ ثرحلا 0 نو وهو كيعدبو هيغل 3 ها دق لاق ١ لاق كال ههأ نأ أ دروتسمأب :

 تاوصا ةرمدع تغاد ثرذعا 3 دق ةدض نا يدادملا ىذلانيؤرش ينادح يناتما ( لاقو ) 1

 ظ هعنص ام نسحا وهو لاق لهرلا ةّقيرط يف اهنم ناو.هنع اهلك اهذخا هناو
 © / م

 لديال وعز وش اع ظل ال ا
 ْ لءغي ام لش كاذ نش *# هل ىمي ىلع لدب #

 1 ماس هيفو لوا لشن ءاراو> ديزمل هيفو قاط٠ لمر توحصلا اذه يف ثرا نب دمم نك ْ

 | نء هللا دنع امدح لاق ىلع نب نسما ( ينري>ا ) سدحم ريغ هياغا عيج ف هيد>و نأ /

 1 تاراتا نأ دع دنع تنك لاق ةناب نإ ورث نعد ن ماس ورا ن”دح لاق دعس يلأ |

 1 هللا كيع ةعقر 'انسءاح ذا كلذك نح 0 مغ 6 ف نودعبطصم ع نو هلم ُُق ريدعشلا نبا

 اهارقو 1 اضف ة هله س ْق وهو 317 ن» رع ل م 2 زادحا دقو ا سايعلا نبا ٌ

 اهنف اذاو *أ|
 لاهم اهقرب 0 نا مسا ## اهتدوب ا اع تداح دق دم ١

 لقب 2. هللا لوس 0 هل * علإ سم هش يف لوطاقلا نهرو

 لاك وا ا نع # يننغل يش كيردش ًازاف 1

 لاحم الام ءاشالا 7 0 يناف اللص الا ينقل الو

 راصو هةعم جرد 3 هيلع فااحو ءاقاذق هيلا 1 ىَح فاح الأوعم م سم كرد 0 د مأقق 8

 0 52 هأنعو هنمع هنوص ناكو توصلا اذه هماللغ زاق هانغو دكموت ادء.طصاف هلم لا هر

 عنصوأتاوصا سبا يعربرلا سايعلا 3 هللأ دنع انانعَو دكمو رمد ند 0 هيراو>و ثرحلا ا

 00 لاقت جرملا اذهذئموب

 ثرخلا ندم ول « المع ةريطملا يموت تيطاي

 از وأ فاسأل وزال وقدم” لذانل نود

 ترالا يراو وح ءانغع ناسدم :سا يب ناك لاق قحسأ كب دامح يف ١ ليون لاق ا وسو ) ينادح و

 3 نه ربع ىلع 71 نم ةدحاوىلع ب رطضا اذا ناكو 00 نوعيلعت ىلع دماعلو ريدع شبل نا

 هن كيا نكد 0 قراخم ىن عااد قلو نولا هي ه4 عوجرلا ىلع 1 فالاتجا هيف عفو وأ و

 ءاس ِدق انهما اياب لاقو يبا كيعضف برظضا يد اهلمعتسإ نك حا ئاوزلا هيف ديبازيف 06

 كدوا نهوشي ريجعشنا كر ثرخلا 0 مزلاف كنانغ 2 كيدا يدع
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 يعاشطأ نك هياغا عماح نه قاطم رصنءلابلمر فرفخ رخش نبث ران 00 ءانغلاو ندا

 _ 7 ثرملا نب 7-2 رابخا ع -

 ردقلا عيفر 5 ريدعشا نا ا ناكو ةيزأ 0 يرلا نك هلصاو روصنألا يلوم

 زاوهالا روكب جارخاوبرحلا ديشرلا لاعبو يداطلا هالوو هداوق هو>و نمو ناطاس || دنع

 0 ريخشا نب ث 0 د_# نع ىلفوتلا 0 لاق يثوملا تديح (فرب>أت 1 ١)

 ىنأ ىلع م>رتيو انعدق ا ركل ىددكو حاوحلا نع اهأ ندا كر ناكو

 1 كافر الا تاع ل ا كه 2 بدس ار ةيحانلا الث 0 نه لكحر ىف لاقت

 ةلخدبءاقلتق زاوهالاديري مهب زاتجا ريختشب نب ثرحلا كابأ نأب ةناب نباب فرعي ناكو ينادح
 تزن يبا موبيل لاَقذ زر أوهالاب يب : هل لاقف ةدناص قشاونو ار روقص هل عا هول

 دقو هب كرأ نأ تردق اع هم . يش أف ع تددح وف زاوهالاب لامعالا و 58

 كلذب 0 ا م هوأب 0( هنبلاب كلل 4 ةامح 0 زرالا زاوهالاب راجعت || ينموأس

 ق لاَقف هةءلعأو تن و 0 ترصف ر ايد تأ لاس مل راب هينم هوصلخو هؤاحف مع تاَقف

 : هانغؤ ينذملا ينئادملا زر نبا

 فاكتن ترا 011 قا#“ هشرع اللمع هللا معدق

 لاقف مه ا 21 0 "نع هل لاق ردا.م يناف ةحاح ىناسو ىلا 0 نم 8 هل لاف

 نيبصعتملاو يدوملانب مهاربا ب 1-5 نح ترألا نادم ناكر دل و ىلع. يح

 ىر جل 4 دحامم ىلعو قدا رد نمو ءام أ ا 1 ىدلا نما ءو قحسا ىلع هل

 مهاربأ نب هللا ةيه نع يعشاطا نوره نب دمحم نع َّق ارو نيسحلا ن 0 الخأ)

 الزهو ادح اظفل : نه هع«سام ل 3 هيلا لقني الحر ا ءزلأ دق نومألا ناك لاق يدوملا نبا

 م لو را نا هل لاف ريدعشنلإ كك ثركلا رع 1 هم زلاف 4 قب م 2 ءانعو نعش

 نضاإَف ا 06 هل هيك 5 تلاطو تبخام الا ادبا ع تغانال هللاوف تاع 3 0 عنصاو تا

 ُّت رملا ند هل لاق من ةقانح َى> هيلع بظاوو دوعلا ىلا هلةنق ة هقز ءملا يفعل د 120

 هيلع 50 لعفف كد 2 ناب يبصطخأف كتءاصو كح رو كدبع نأ 17

 دمحأ نب ل ينادح يناتعلا ) لاقو ( 0 هنم يد هيلع : كهف قه ةنع هن عجأ 0

 يف هتعنص ىف قئاولا ينغي هتعمسو ةعئصلا ليلق ترا نعدمم ناك لاق لا ينثدح لاق ىملا

 وهو هب هحدم هلار
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 ثراحنباابىرولا ري نم كبره « ثداح لك نه هللا: نذا: تنما

 نب دمحم ناك لاق ليعمسا نب نودمح نع يماشطا دع نب ىلع 5 رانيد ىنااب هل ىماف

 | انه 2 احزو عنص دق ثرحلا

ق مم تأاقف كيلذب تيشرا
را لف 1و فرصناف لا

 : نيسحلا ه.ةلف ندمان ز 2 اوهالا ند ت

٠ 



 (مك)ز

 لاتق تشطب اذا اهب سيلو. # املظ كتاتق تلا دولا

 لالز بذ_ء درا بنشاو #* ديحو ا ناتلقم كباصا

 لا زغلا داو نينيعلا نهد ىداؤف هن تاَحاَه كراعا

 نم تارا ايأ

 لاول "لق ناو ىدعش ىلع # ىلكو دعب قفشاو اه قر

 لاهش الو داعش خم :نيدعا # كذاك اهو. ابل اذ داك انو

 « ضيا اهف هلوق نمو )

 بلاط دهجأ ادلع قتيير ع كلاط يرن نأ نهرا ١

 لكل 5 هوبلطتال يد #2 يدوس هنا

 بك أرال يعزفاف كليف يغبي * بصعت٠ بكارب تعيش اذاف

 0 مم همام سوو نع ان يناير مانالا ناس ند تبادل

 بماذلا سم 0 0 0 ممرو فودالا 1 ينمانال

 6 ه4 5 دوزب ل »# 2 قاطب كا 7 ىلو5

 اضأ امف لاقو

 0 0 : ناقلا انهو #١ اهح 0 ينترتعاو 0

 ردقلا باس ا تاك نم 5 »9# 0 نت 7 ردق 4

 رده توملا نم يدش 2 نإ أم> ند ا ئش لكص

 ني لاقو

 فردت دج اقر نأ نما * .فرطتملا كلقل لاعرالاا

 تفاعسا ١ اطوسر 3 52 0 »2 تضرعل ريبعلا 0 ةينادلو

 نكتو كلاب را * قدم كارأ ع 0
 فرطت ماذكه كنع 1 *# انمايح ا تري_ذ> ناو يبا

 فنش يف اتاعم حاتطلا لثم مكنيب ةفاخم نم يلق لظب

 2 مل نا راح ام كاضول * الا ةيحالا يرحم ف لاطاو

 فصقص عاقب يرجح با رسلا عطق# |ءام ند هراسغل ةالفلا يحاك

 فاح مل اهدنع هينا دحو 8 اهءاح املف هتفطت قار هأ

 هيل

 ( نؤرتفع ب  ياعالا 1



 )١م(

 "لع ط تف ىع دقو لون

 انيك يف لع س راداب الأ

 اذب: تينحام لثم كلام

 هيلع ب فيغرلا دقف اذا

 يت> صرقلا 2 طك ' م

 اضيا لاقو :

 53320000 ىنالأ '
 ىئوولا ندغن " بوق تقافأ

 هئيعح رب ال 7 ” يداؤف تقرعس

 تت رحاذا يت>دعولابيوهلا فو رع

 امملاتقثناو نا

 يأ ا ول 0 كب تدصع

 بولقلا ةبذعم تح دقف ©

 5 2 ةربعتضافف *

 نم يدعسراديفامو *

 5-5 4.قاسعإ هل 5 0

0 

 تارا انك كاتو
 بورملا قيقشت كاذعبنأو *

 ملك ر عل #*#

# 

 بيصع موب ىف هلم اولاغا 0

 قيدص ناسدعال بأقو اعامش

 ورس بولا يناوذلا ضعإو *
 * قرن نول نايرغ كليدب *

 قودص اكمل نيلاب نذل ان

 قوذم تايناغلا لكو تمعز #*#

 قوذاو ىوبلارح نمنيقوذدب نإ

 ق.فش ىلع ىعرا ال توما ©

 نم بايش 07 هللا كاسم ةباور نه م” | هذه ي دعس ف بوت ,لوق رات نه»و

 اهلوا ةدصق

 5 انئيلذاع ي ديعس يف ىك راس

 اهيف لوقي
 راوطيو ىف دست
 ينع نيذم م باقلا نياس

 باق ريغب تيقب دقو تاقف

 اع ىدهد شا ني كاف
 اينهلطملا توكشتا اولاقف

 وكشي ءاح نا يذلا اذه نمو

 كش ريغ يب للءاوف نوف

 دنه ماهسإ يذلاو ةورعل

 اه.ذ هلوق راتخم

 لالا مفن نا لالطالا لس
 نمو |

 انمح تقلق امنا ءاع 0 ١

 5-5 6 نسا دقو د

 م نأ ي ديعسأب اش

 مب مع
 انيضق هب تعمس ن 4 16

 انيحاصل ناعف ىلق 3 »#

 اًمدو الو 0 ف 00 #١

 نو

 اند نيضقت الو 9 »+

 تن

 لاجعلا بكرااعب ري ملناو



 ىندضت ةليدخ لك اذاف # يدعسهح ا تدك

 نكسملا ةلاقم“ يدعسل ب * الا ةدس ىف تعفو اذ تلف
 ىيةساف ةيرش ءاملا نمو * اري> ردخلا ةبراي ىب ىلعفا

 يناددب ال ةكرلا ها كايد تك ولا عاملا" كات

 سات ” ةليع مولا 6 .ةلاقورر:كاوود 22
 ياشطا ةياور نمديشن هؤادتبا يلطس واب لمر يم الا واكز ينالءانغااو يماعلا وتل رع

 م7 هيسلو 5 اد 1-0

 هدحو اذه ريغ ىل عش عشب ل ةماعلا كا ىلواسلا زيزءلا دنعنب كلملا دنع ةمساو بقل بوت

 الا دحأ برولو هنع اهاور اهنا م تابش, نب. هللا ندع نع ةياوث نب سايعلا يلا طب

 ١ الو ةفيلخ ىلا دفي ملو مهوذو ةصفح ينأ ىبو كلاط نب ىحاةقيط نم كل 0
 (لاق)ام 5 م اعلابأشن اح.صق !سعاش ناكو هرك ذ كلذ لماف ءاسؤرلاو رباك الايف احيدم

 لوشناكو 96 تنب'ئدعس اهلا ةماعلا لإ : أسما يومي بوت نط قاب 0 هللا دع

 انه ناقف اط بار عم يو اموب ا هي حرم 0 ءبش اهغليق رعشنلا اف

 ىلا ولا هدعب مف نويلع ىدمتساو هنأ نقرذو هنبرضف اهعم ن كود | تماقف اممدناكو ك كدحاص 77 د ل

 لوش ًاشناف

 000 دك نه نعرف دقامدعب نم # يدسح ٍيفنح رح ح يناوغلانا

 دليلا بحاص نومماع دعي #* مل تع ”ءاقرلا: ةمنش نقف

 يدسح يف نءنص دقام 2 * دقو موشملا لودحالا قدَع 5

 ملفا انشاموي زاتحاو اه. يصاذا هل ض رعد تناكو ةقر أماق يفهلدقع اهنبوهنيباذه ىرداماكلا

 بون لاف اهرام#ي اههحو' 0 | ءاممقو الف هرم مأ«رأو هنع 3

 ادغانح قم تصلنا 22 لكيم اعان ىلا يذلا يراشلا اهذدا

 ادصقم ناو كدا 5218 يلو ل
 ادروملاءادرلا امنيع فرط ىلع * اهئيقل ةادغ تدرام ةباب

 لاقواهريمب ماطخمي ذخافةجاح ةكموحم ةلحاراهقلو بيبش نبأ (لاق)

 اليس هنأ تدحو دا جحلل * اليختر. كررت 905 ينال لف

 التف ا دقو نالش الأ د هةر« وأ هدي نيعئصتام

 اوس 0 7-0 ال نقم ا لهاط كدعح ن ف # يس ١١ مح مت كلي 0

 اهحوزت مث بيش نبللا دبع لاق تراسو هلسوأف ك كحسبتو هللا كي مالخلا لسا تلات

 قوام قفطف بيوتا نابو م كا عطشاو اهحش 0 ه4> 5 ل ى بوت كا 1

 لاَ خ2



 ) قرا رز هع تلدمافل امم يعسو هلم افوذ نايا هنن مو ةدمصقلا هذه لثع هاو لاق

 موق 2 ةلل ديم كمع نإ 0 اح لاق لعمسا 0 يساع نع كيعس ن5 نع خل وصلا

 أ دقل هسلحم يف لاقف هديبع أ كلذ غلف هل بسنالو باسنالا يف حدقي لاقف ةديبع ابأ باث

 هذهو دوم 0 وهو ىق>اللا نان ند ةيزولا 1 لا ني 1 ص ةاطلتنا| 55

 6 مهرك انا ممدوع ىلع ةلالدلا حضواو فدصم امف سدلو ةاروتلا رافسا أمق مهزانم

 لاَقف نبأ كلذ غلب 4 ىلصيام قا هلا ٠ نع طفح الو دا ةأرو“ كاد

 ماعلا ورشا نم 5 4# اثيدح قيدص ن5 ن* ا

 يل راهلاي تفتلاو * لب تقطتن ا توضلاضفَحاَو

 | 1 نإ 12 ىف اكلات ةنث ليعبجا ني يسعاشدح لاق يدسالا نسحلا وبا ينربخأ
 ' اف عيراخ ناك كاقو دير 31 بضغقأ 000 ل دنع نب نابأ 0 ئراضتالا

 لتعافهيدامي ناكو راح نابال ناك لاق ذامد نع :ىعأ زا ماه ا انريذا طق ةليل يف هنارق تدقف

 ١ لسلانمهتلع تل اع ساك جرخو هل ةاع ا نم حص 7 هنو نابأ فجرأو ةليوط ةلع

 نايا.هل كايف ١ كارلا انا قكت ناكو

 ليوطت كيح امو # تاوطلوطالاأا

 # لولسم اريرام هللاو الو لاسلا كيرف

 ليطاأ لاوقأ ك_* ل نو كررت

 الآو # ت تامالع كف و

 كو مك وا سملاو كد .* بحر دقالا زه

 ل بايس

 لوتقمو ذوقوش * كلاو>اناذو *

 لول رودلا تناف © روظلايف كنم 07

 ل:وارسسلا عر 34 لاذ ئزئلاه قالا

 نك تت اا ب اع ليفلا قلو
 * ليمامدما عالق #3 ك.ف ىلع ادع

 ل ولءم منك ىلوب د كيحانم لاز امو

 ذل كب كاش دّقل »# فوملان 4 ذاك كفل

 لق الو لاق "إو + كيِحْرب ءاد اذو

 1 ل ناس دك فوخلا نم داك دق
 ا

 تام يت 2 كلذ كعل هلم 6 رح اق هلم لددو تت رطضاو دعر 0 أاكهه راغب | املق

 هتسوع
 يكس يرقزتب يدعسل دعنا ةقرب يف. رايدلا لازتام

 011 اا طلال طب كلا جاو حرس يح 'انيبع

 00 ا



 هكزامظا نسبلا دق ل هللا تالا
 « '" كرادأ تلو دان ظل لاح

 اولا يدينا لعبت ننطاو نارك دان ثم كن د2( ير
 ةرصبلا ةرامأ 1 خس 0 00 روصنملا 21 رفع> ا ماع نس اا نال_.غ كذفلل] نك 1

 نا ناناث قاقف.لا ا ةعارإ 5 ريثع ةضدب هل ناليغ نب لذ ا بهوذ دّيدسسرلا لق نما

 ديا دنع ١

 كي نأ كولد يا # احاصا دقو ةللآ كا دمام

 اك وو ىلحا الو يما #3 ةءاك الو درو ئه كلل ند

 ادعافأ ا 6 الق ريش »+ 1 ل هءاحر ناد َّ : ْ

 ةديدم ةدم هبارب ماقاف هدصتف ًايئاغ ى نإ لذفلا ناكو ةكماربلاب لاصتالل ًايلاط ةرصنلا نم ؟

 صخُش نم مشاه يب ضع ىلا سو هنأ ليقو هيلا ار هل لصو ن“ لسوتةهيلا لضم

 1 هل لاقو لضفلا عم |
 1 مشاه لا نه يه * وذا صهودانو ىدالا زبنعاي

 حاحا لييس يتحاح 2 كب »*# ينط فاح ملال 1 نأ

 ىحاء فم 1 مو نود ن ا 0 باب ا ا نك

 حايرلا يراحم ىدنلا رح 1 # حامملا ليلخ اي سفنلا تقان

 حابصالاو ءادم الا 0 هللاّت رذتساو يف كنك 5227 2

 ع حاضوالا 00 روش هللا هداك نس تالا 3

 هتفاقو نزولا اذه يف لضفلا يف ًارعش هاطعأف كحيدم تاه لاقف أ
 حايراوذ ريمالا 0-0 م #3 2 ريمالا هل : نم

 حاصلنلا ع ليا 2 حصأب 2 55 بريطخ 1

 حانلا دنع نكي امت .ةشدق# نر رلا نم فا قافن عاش

 اف لوقي ةليوط يو

 راصو دلاخ نب 6 باق نم برك همم مدقو لضفلاب صخ 7 هل صوو هن اعدق لاق

 ىلع ينتدح لاق ىاهملا رمصل نا تانج ( يبريخأ ) مع ا مامزو ةعاخملا بحاص

 0 رلا ىلا هلاصيإ .مكحرت ىلع ةكماربلا بتاع ديما دبع نب نابا نا ىلفوتلا دمم نبا

 يطحن ام لثع هنم يلغحا نأ ديرا لاقف كلذ نم ديرب امو هل اولاقف هيلا هدم لاصتاو

 يحي 3 مههذو 5 أاط يبا 1 ءاحه ُق ع كلذل نا لاق ة_صفخح ٠ يلا نإ ' ناو (ٍ

 ١ ا ا داو 0/061 1 ]| 1 ز]ز ز ]© 3 3 0 ف 5



 ند يش ع ل 2 1 000001 ري ا د ب ل ل7

 4ةين

 نيا ل
2 

 || امهقادص عماناك د واع نا لدكملا هدف ىقحاللا كانا" ناك لاق دهم نب كلملا دع ةبالق 3

 ا ' ىذلا ءاسفلاىلا ةيسابو نأ هودعمو مؤشلا ىلاهيسنيو رفكلاب دك هودحمفءاحطأاب نا اهدي

 لاَقؤ ىلهملا ةنيعوأ 5 حالصألا 2 ىعسف أريصق كذا ناكو رصدقلابو سقلا دكيع هب يجمع

 000 نأ نا الو اريثك ارش نرذه يف نا ىلا ايدنم نسا وغو هللا دع ةوخأ هل

 ليلا دعم نإبأ'لاقف سائلا لع كفرت اللا يع اهرق نوكل

 #3 برغلانم تسيلو ال عبنب تسيلو # طحوشب تسلونايرسشب تسيلو

 بقحلا اهب ديار انيتفاو ناك ناو 27#

 ارهاب يريكلاوهكم نن وقلإبو اب مع اموي رختف ناذ 2#

 بلغ نم بلغي تح همهسأو # هسوش 0 ورمع نبا ىغ 1

 كلذ باود> ىف لذعملا 0 مدا 1 لاق ا

 دال انا يرش م ع ايمم رطت هول 1 تار ا
 لا د4 ادلاكا نانا ند لع. ةئنيد ناقلا ملظم ىلصي فكو ٍ

 نينغي راو>ريضنلا ينال ناك لاق ىددكللا هع ى ' نوغ انندخ لاق قد نإ دا( ربحا)

 ل ك1 1 را دع نب نانأ نكوةرسلا لا لك لا نحرمو
 هغدزألا ان 7 د انك ول ع ته ةي راما "3 قمحالا بضغ

 هفغدغدلا حزم تا ةيعأ © أعال هنأ ها ركذ 1

 هغدرلا نيط لاثءأ نغد # ههحو سمحت هبا

 كل ا ا توم لسع ءانايو نإر ا 17

 هغالا يف اذ_ه لاق 1-0 * ةحشاع ناو نمل 0

 ءاجم يف نايا هدحل ىتءاللا ليعمسا وبا ىندشنا لاق يلا كلا قدش ا لاق ع نددلاو

 ريضنلا يلا

 كراسا كتف دقو ع كك اوي. تماقداذا ش
 كراجحا نماي ما ك # ريق ىلع نينثيا

 1 0 ا نانلا ىف كري
 « يوثملا نقع يف ير

 «* كقاوب كرت ىلب

 كراح ادغ سلباو

 كراتواو كانسدو



 ج7 يع ب ا ا ا يل اكن

 (ابغ 00000

 *« امقوأف هيف ميهاربا غاص دقل *

 مد هبسنو ديما كيع ن ذأ را 1-0

 ' نوميسني رش 2 سشاقرود ةدينع وبا لاق شاقر ينب ىو رفع نب قحال نب دي ديع 8 نايا

 |: ةباكع نب هياعث نب لهذ 8 نان رس ود صاعو اك ديرو كلام مهو شاقر اههساو مهما ىلا

 ٠ || دلال ءلا لياع نب نيسسحلا انثدح لاق يم (ينربخأ) لئاونب ركب نب ىلع نب بمص نا 1١
 0 هشرلا ريغل هياوذا ضع ىلا ةصفح يأن 0 ك1 لاقدكما ربلا يلو تارا : ل

 : اذه كلذ نه بدعأ وأ لاق كا اناا داعلإ د.شرلا وكشلا كحنو هل لاقف هنع هدب كا اسمأو هياع

 ١ ئرغدا ىف ةيكرلا قم ها و اهلاق ةديضقب ةكمازربلا نم ل ىقحاللا نابأ

 | هلق ةيمدو هلل بانك كمازرلل لذ نبا ل راجح يَهاَبْشا نور م 2

 هلوأ فورعم وهو مهلع ةظفح لول اردت
 هنمدهإلكيعدب يذلاوهو « هنو 35 باتك اذه

 دنولا هتعضو باتك وهو * دشر هيفو تالاّت>ا هف

 " رفعج هطعي ملو رانيد قالا نع لمتنا ءاعذاو رانيد فالا رمش عدلات نب ىك 2 ءالععا

 |/ قلخلا ًادماويفرك ذيتلا ةديضقلا ًاضنا لمعو كتيوارنوك "اف هظفحا نا كيفكم الالاقو ًاثبش

 ةيهاتعلا يلا ىلا 0 نم سانلا نمو للخلا تاذ اهاممو قطنملا نم ائيشو ايندلا سعاو

 ١ يندد لاقزافهوباانئدح لاق درملا رهصىودتلا رفعج نب دمحم (ينربخانإبال اهنا حيحصلاو
 | نبنإبا ىلا زئاولايف مههيترتو ءارعشلا ناحتتما لمج دق يدربلا دلاخ نب ىحي ناك لاق زامججا
 يتلا ةبن را ساون وبا ضرب م 15 | دع

 كلذ هودعمب لاقف نانا أمف هلءح
 ١

 نابأ ل 5 اماون. تتسااح

 ناوالا تن“ كرد جلاس ادا ود
 نابو ةحاصق « وذ اهب مث ماقف

 ناذاالا  ءاسش ا ىلا انف“ لاق

 ناش نعش ادي 2 لاق

 ناعلا  نبانتت * د نهدلادبشاال

 نام ناح._س لاَقث ! نادء.س تاقف

 ( هين نابأ لاقف )

 ااه فيدالك (ىناوتلا دعا قنا

 نار. 4اهام فص * اك ناكل نذل
 اناؤده كلا هذار « مانو

 اناش كمأ نم هيف * عمسأو سابعلا لئاس



 : لاقث هدي يف مقلا رصف اديدش

 اه ريو امه عمسلا ىذلا مدا *« اعطاوق انيضتلاو انددحام اذا

 اهروما ىخمتو انكئش اع رود © اعراو_ث اياطعلاو اناناا لظت

 انوع رولا طل دال لكك ه .اجات ساطرقلا يف طقاست
 هروب ةغالتلا ةيحو نع م ثكب :#© ةلطغض ناسا تادنآ اذ وف

 نسحلا | ءاخأ يريهل يدخلو لاق

 مظن اهسيل ل وةلاواج أ اىلآل #تدعبص أو يلاعملا نع يض ذم يغش

 1 هقطنم حاصفالاب مهاذا *© هقارفدعب ركفلا 2 ا

 اغا هنا هللا دعها و بهونب ناماس ىلع قفوأا ضيقامل اورك اذه ةعامج 3 ا نارك دو

 الام كل اوك كاد 0 هعأادوواغب نب يسوم رئاخذ ىلع ا.بنم فقيل ايتكشسا

 ْ ار 6 ا تان
 هقرطدسو هينا مح اذا # هير فاي لاملا نا رث ملا

 ف لرد وتو عر رئاانالارواخ تر
 هدب يم ق2 1 عل نم ةعاج هأن رق بلاطم وهو هسحم يف بهونب ناماس تامو

 ظ لوقيث يح ىرتحبلا
 اكومس مودحتلا هيعاسم تلاط © ام دعب بهو نب ناماس اذه

 ككد ندع دق الو نيعيس #*# اهرما ربدب اندلا فصنتو

 اكوذام د تر 36ه

 اكءلع اهاضف ىطعمو افرش

 كلم كم رادقالا 4 تق
 : جحذم عراب هلل كينع غابأ

 اكورتم وأ بزئلا ق 2 اكران الا سانلا تددو يتهو

 اكيف ةيزرلاف كاب عزج افه ناف د.ةفلا يف ةزرأا نأ

 8 يذلا ككحضال الاح ةكن نم اهرذذ كل 1 ول

 تس وح

 1 تاياغلا 5 هم ع اكشل # 0 ىذنب نكضعلا 2

 8 ةمدهعلا ن # يلععأ امل اليقك 2 1 نيم ْؤملا 2

#2 

 نإ

+ 

 ايدفب ال هيدفت ول دوتو « هسقث كادق ذا ةءارالا خاب

* 

+ 

 كي ىدعي © كتفإَو 0 0 تو يتلاب ي

 اعقواف هذ مهاربا عاص دقل #* فاتك ضرر ايما 2

 ىلع نيسان اهلل دبعنب ىح مدقالل ى < نب لضفلايفهلوقي ىف الإ 15 يل او نينار هشنأأ

 ديشرلاناكو يملا نب ةيجاذع 0 ليشن يان يلدوملا مدار .ال ءانغااو هدهعو ديشرلا ناما

 هلوقب نابا 0 رعشأا اذه يف ينغإ نآس

 مدسسس



 لوقعلا رطف يف ة>> 3 # لوسرلا نع ءاح ريخ 1

 لما نم ظح هل لاع * لياح لج ر نم ندحتسم
 ليصحتلا لمفلا نود لوقلاو * ل واظن. عان ا لدم

 « ليدنلا يتفلا فاصو اذك سيل#

 ةعقر- يف ت 0 نيد يتئام هيلا ذقنأو ةمحان 5 00 لاق

 لب دهن: "نعت لدعإ ,ناالا © 0 ند لطابلا كلر

 لياطلانءناك ىذلا وطاف *. ليصحتاب كل انفو دقو

 ليلا ىلا لوقلا نمدعو # ليزئلاو طيللا نع الضف

 لب زولا ةيئرلا نوط »ع نلف لا ف ْغ
 نو ناماسا ىلا بكي انها نع دن نيسحلا نب هللادبع نع ءىمي نبدي (نردلل
 عايضلا لامعأ نه ًايشيلوتي وهو بهو |!

 نيعاعلاو لالا يف ك  داعيسا" هللا لال

 ليد ضال ليك رك
 0 استي ةوش_ثر نم لجاع ىدنك

 لفاعأ ناك يآ د كد املا ااكعلا ككاو

 لخايلا زحاعلا نود ل *# ذايلا لفاكلا لوف

 لهاخلا قرخالا لامف # رسلا كال ينفأ اف
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 5 تتكاو كو كدعْصف' لاق

 كالا الإ مي م طع ىلا ىلا
 لع الا و ةاطس تت ك1 510 رش

 لموت هل نزولا مأ « صيقنت فالسالا يفأ

 لصاح هب دى_عولا ا «* نيدضت فوقتوملا يفو

 لباقلا وأ ماعلا ىف ةخيلغلا هتاقيم لهو
 5 را سها | تالا

 ىمين بدمع ( ينرب>أ ) سلام ناماس ءالوو هيلع ةعقرلا درو هنيام عطق لجرلا اهأرق املفا
 بطر لالاس يهاط نرهللا دنعنب ناماس ىلا ,تهوانب ناماس يدها لاق ىربربلا يءوه نع

 لوف هتان تكو هلي

 دعمك 6 لا بدو نعل ب ما اجب هر تملا 279777529016531
 6 1 نديم اشي | بسس ينل

 1م 0 قماا 77 7

 ا

2 

 0ع تاو و ا

 هلدبو هدو#و د هلدش ريما نذا

 ها ط اح »* هرب َّق هلو

 هلدع ةوالح انني ةلسا 4م تي

 و 3 0001-10-1 لا صم صم سس س5

 ادامعا هيلع دمتعاف بلص مب بهو نب .ناماس تمد لاق ياعفالا د22 ريخا ) 1



 ا ع

 ةلاولا ةايأا و اعول رك ةكا قدمناف

 تور الا ل 2ع اعناو © ينتبدأ صهدلا بئاوت

 بو رع يت جفلا ها #* اىمتقذو اول>- تقذدق

 تاس أ أهو ىلوالا * معأالو سوا سصعأم 3

 | 00 م دانا لان ةوفح نا 8 ن لعاب ىحب 0 ةدئاشض 9 ال ثد# لمر هف

 هلا يكف تهون

 ابتعيو عيرب ايكهتناف « هؤادفيفت توا
 1 ا 0 د هدول يي“ نذلا لول هللأ وذ

 ناماس هيلا 21

 ارش ديعل ند نادل يفاو » يي مش ريغ ن موهو نا 5

 اننغمو ارهاط ادو ه.فصأو * ها كل لح فكف

 انذههلاصخلا لك يف لاز اق * هءاخاتمدعال ىحنن. ىلع

 اوازساو اناكنا ومارك * مهناءالخالارذعى ا تنكر
 أيتعم ةنأمالاب 2 2 رد 3 0 كِباَنَع ىف“ ل ناق

 قامت ١ تك 0 بهونإ - ناكل هم نع يديزملا اب لا ندع ( ير (

 0 7 0 مانو 0 6 ا اف صاخر 0 لامة 5 قد 00

 مهارباه رحهف كلش ناماس تتار دقو كل وةدصا تف ا تلاقو هتمال هشا اماف هش ناماس

 ا هيلا 5

 # : نم 2 ١ يدلل لق

 نإ لال ا و 7 نإ

 0 ل ا كر 8 رفا كاد ليلو

 الز هاوه ىوح
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 *#* صاقتاو ةميتش * ينشاو ىنترحملا 0#

 ردا اع طا ندا . كاد# < ساو

 صاصق حورألا نار# ىم. "ضفاف كايف

 ًآمويو ناملس دنع 0 نوبوانتي كلذ دعب اوناكف ةريثك اياده صاخر ىلا ناماس يدهاو'

 تاوحت لاق بيصلا نب دج! ع 0 صاخر دا ميه كارا دع

 امو هياكأ ٠ ند رسل 1 شا ن نم ةعقر هيءاح دقو بهو نب ناماس



 0 كا تقولا اذه يف ةباوت 5 ل دحأ 5 ىل نمو كدي ل زأ ى 00 كرمأىف هللا د

 ناكو ىدتوملا ىلا ةياوت نب ساعلا ينأ عم تاخد لاقف اسدحت ان ءاع لقأ 3  ةسايرلا ديراالو 1 َّ :

 نولمعف .تاتكلاو لاسعلاو نيواوذلا تاحصأو رولا لالخ 8255 ناماس 00

 ةعامج يلا ا راكح ةرشع هنع بت هك نأ ناماس سمعا لامعالا ف ملا خوف هنرمضك

 لهف ينمانهذ 0-0 تنأ هل لاق مش ةباون نب ساب ءلا ىنأ دب ناملس ذخأف لامعلا نم |١
 رخافاخ ةسمح سانعلا وب و قاما ةسم ناماس 07 امهعم تاخدو اندب الخدف 0 :

 اي للك ف 1 دقو ةحعسن ىلا اعد جاتحا ام ناماس | 2 ا يي كح اتكف ْ

 | دقو هل لاقف يدتوملا يدب نيب بتكلا ناماس عضو مث هظرقو هتسحتساف هيحاص هب بتك ام |١

 | الماع ىلو اذا ناماس ناكو لسجؤملاو لجعل الو نأ لج رلا ماو ناواسإب 5 اهأرت 00
 1 واكال لوق اذه نينمؤملا ريمااي هل لاَقف هلي دقي نا ىلا الام هل ىل> او العم الام هئم ذخا

 || تءلعدو اقح ناك ناو لوس ن« كلثم سرلفءالطان ناك ناف تاطاب وأ اتح نوكي ناد

 ريغنم رب نم ميلا لصيام ضعب ىلع يلا نع ينمهاسي نم رضي اسف ةظوفحم لوصالا نا ||
 أ نالف ىلا بتكا هل لاق مث سأب الف اذكه ناكاذا لاقف لاومالل صقن الو ةيعرال فحم 0
 سايعلا وبا هللاةف ةرداصملا نم هيلعام قامبو هدب, يف لقتعملا ف ورصملانالف ةعيض ضيقي لماعلا 2

 كاضرأ اذ عاسو كلبح يف بطاح انلكو كؤايلوأو .كمدخ نينمؤلا ريمأ اب اناك ةباوث نا 1 ظ

 لاقف دحا اي قا لق لب لاق قلاب لوقن ما تاي ام ىلع هب ع ام دف او 00

 تدوشدقف لاقال لاق كلاب نيقبلا ليزأ نأ يرتفأ كش ةرداصملاو نيش كلا نينؤملا رمال 000
 اني داما ليف اك هيو كني امأ كش نع هترداصو كلاب لجرال

 ىلا لودولا فك نكلو تقدتص هل لاقن كلاب نيقلا تلزا دة | هس ا

 ا دكررو ةقفر زوحيف قفاريو قزترب مهلكو كلامعأ ىلع لامع نه كل دبال تنأ هل لاقف لاملا | ٠

 صاختف هولماعم هفعسو 4بءاعام ىلا نيب>ولا نيذه فرعي كالا< د هلءحاف هلزعم يلا ٌْ 1 ِ

 ٠ || ةرمض> نع احرخاملف كلذ لعش ناب بهو نب ناماس صصاق كالام كيلا دوعيو هتعيضو هسفنب |]

 ةحاص ىلع يمي كم دضاو ساو كلودع ناتسرلا ان يدع د هلال
 لاَقف هثممتو هسفن تلص#و [عوبتحا هبا تقول اذه فاد ا تا

 || امم اًذهف الف ىلا ريقف وهوااماف ىنم فاضتنالا ىلع ردقب وهو هلع يداو هيداعا تك اا |
 مده نر كمال لاوامأ اريخ هللا كاز ناماس هل لاقف أ ًاورملاو ةعاتصااو نيدلا هرظحي |
 1 مث ىتب ام ادع كل لج نلأ اقع ناننالو اركصو اما هاا د كل تعلو ل 1

 ىعات "دمع ( يريح“ هلا نتك نم بان هلمفو لوو اذه نك نق ناطتالا

 يي سس ف ىضخحي ناكو هن داحاو 0 اريثك بهو ب ناملس ا 5 لاق قااطقابلا . ْ 0



 و

 لوا ام 7 0 ك ناو * 3 يل هتلمأ 5 عدلا كعب

 0 ليقع نب ةرامع 1 000 هللاوا 0 0 انآ. اي هل لاقو داقنالا ناماس هياع عطقف

 برغأ نيخ قافشالا ن م ب 5 * الاس تأ اذا 0 هقوقأ

 0 ا ءشنا 00 ه عمسيف ديزي هل لاقف

 ناو اح 2 دوج # ىنأ ريغ بحاو 0

 لديضقتملا ةمعلا م 1س دقو * مر ربو - ملفا مكناو

 لمحا رحل دوعلا ناف اودوءف *# امدّقم ال_.> الف متلواو

 لمحتلا كاذ لثم نمانمئعو * مكتممارام لان دقف حام كو

 لذدربه>ولاو فورءءاللذبالو « ىنغلا كايا لق انوةدوعو

 أ 2ك نه دفتسأ م واو تناكام ةثئك كنا وح ءاضقب الإ هللاو حربت ال ناماس هل لاقف

 ةرثك عاقر يف هل عقو م ارمثم يمسغو اءرم كلذب يباح تيأرل كرك الإ نكيمؤأا

 بهو نإ ناماس يدب 1! ىلو ال لاق" لّسرلا انيدح لاق دمت عي ن1

 دنعسلا 20 لمّؤملا كمداخ ريزولا هللا عا لاقق هتقرحيوذ نه لحر هنأا ماق هرازو

 |الوان كش نيترملا "كح دع ناسللا روشنملا كد قلع تقلا ةواعأا : كمانا نم

 ل ينالود لمؤملا الا »# يندو 0 لك تنفو

 يعاعناو ىلضف ا آلا ان هاك 1 ال ا نماض ىنناف

 151-2 عك تلم لوكا او كيلا راها 2 زام يسقلا لاق اكل 0 9

 نع 0 0 هديل ف 0 كراع ال نايا كا طف

 1 ىلع نب ىحي ( رك ذو )كالع ءرتأ نسحي ام كت وم ل رعأ يف 3 اخنلا يرمأ

 همودق ك6 اا , [ةح ا 1 ا الو بهو 0 ناما_س ن 00 ف رظأ تل 5 لاق هئبا

 امو يدع مك ربادعمل ينندح نسحلا ١ ا هلا تاه 1 لاَقو اء 0 ىع و 0 لم +للا ن

 لقو ١ اهربخ نم رمل امو يضاقلا ةريض# بهو ىنأ ةطرض ريخ 0 1 كلا

 ْش لق ىقح أف

 راكنالا اهليزي سيلف يضاق م

 داقَتي وهو ىئاطقابلا هللا دنع اا ترضح ىتاهصالا نيحلا نب ىلع لاق كَحَِْي لعحو

 || ةداهشل 2 بئاحعلا نهو

 ٍ هك ا ءءاحكو فدك و 0 1 هكا ىنأ نبا دقت دقو قرشملا ناويد

 هك لضاخلا 5 نبل لاقك ”لايخلا < تواودلا تا ىصوب 8و لمح

 "|| بحاص ترص مث 20 احلا ىذا هتك تنك دف ايلا لكلا 2 تدكشلا

 71| ريزولا تعجارل كلثم ةأفاكم ىلع حبق هنا الول نوذحناي لهاجاي يناطقابلا هل لاقف ناويد
 تمس - 2ع ع فخم مجحضت - هج ايو
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 فآلا ةّح مالغلا ىلا مفدو ت>ر 2 مالس مولا فرصناف تاوعو ىلع كالو ةولذ ىلع آ
 ل قى 0 25 0 0 مه ر ذب أمه م كاع تا م هللاو هك ىهن مهرد ١

 ف

 قول_* 01 يعارو »# يرامأا قاسملا نيما
 قاوم ةحأر َنء مى ا# وشمعملا ُُق كحار ا :
 عماج نه رصنبلاب لوأ ليش روزرز نب مهل ءانغلاو بهو نب ناواس 2 يبأل ر معلا ١
 مساقلا 5 هللا كينع مساقلا ينأ هي نع ةودكلا هءانن 5

 مد باتكلا اذهل حاصت هداحأ نم لجو بهو نب ناملس رابخأ ظظيمس |
 لح ا ف ا ا يف ٌّ هؤاعاو هلأ بهو نب نسحلا ا ف هيد مدس دق ا

 بهونب ناماس ناكو طسأو او 2 حوطس نم اًقمرق راس اط لاش ةيرق نم أذ

 ناماس نإ أ لكلا يبأ هثباةلعو ندا اي كس نب بيزا لإ تاس
 هخيشم نمو ان>ويش نم هريعو ى نإ دع كلذ قي هب مهةلعأ ةدش ] بهو نا ١
 هد نا يدتكلا» دخن نوح ىح نب نا ىتثدح لاق ىلودلا ( قرا باكل ا
 ةحاح ال 1-3 اذه لاقو ههركف عيشت هنع هغلف 3 لو يف يدهملا ريزَو ناك دمم نإ ١

 ةفالخ نم ةنس تضم قدح هنرازو ىلع لزب م راع نب دمحم نب رفعج رزوتساو ةق ل

 رزوتئساف هللا دبع هئباو بهو نإ ناماس هساكو ل 1 نمءاغب نأ ىم وف مدق مث يدتوملا 0

 لقتسم الو ةرازوال قحتسم ريغ 38 هلق ناك نم نآل ا ريزولا بفلو ناماس ىدتوملا ٍ

 تال رورو مالا راك 0 نسا د لاقى ندم ع( قرت

 هدشن أمل هدإسب هل ةماظءرك ذف يابا دهم ن نوره هللاقي ىعاشأب اع لج دفن ئانا اح

 نيروو كنان تره معا !اي # ولد يللا كردق يف ديز # ٍ

 زودنا ود قاف كذملا د » دنس داو كيل
 نشنلا ويت فا الل ص ا ا

 * نورس 5 ١ تكذ 0 2و

 تيصخلا ن نا ى نب دمع ( 0 ( 0 جاع هلصوو هتمالظ يف عقوذ ْ

 1 دقو يدتوملا هر دعب بهو نب ناملس دنع يي اهلل دم نإ ديزبب يدهعمل لاق |

 هلوق دشني وهو همناج ىلا
 لئؤي ًاديو ًاهاج انل تقباف * ةدوم بهو لا اب انل مهو
 لزتم رخلاو فدا كشاف 8 هكرلا كذلاو ءانحلل نك ف
 لئسي ناكام قوف ؟واأأس دقف * ؟دحمرادقمدجلا قوفسانلاىار
 لوأ مدقت نمي مكتافامو © را. لك كاسم نع رصقي

 تيا هيمو 2 7< ل لب :
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 : كا | تدل اذههيشتدازو اهو ولهتنغو رعأ تلاَقف
 7 ١

 كيدي نيب حازملا نأ ما# وبلا ساجغ ايف حازااىلفاو

 2 ناعف واهاقسف ي 5 رورمسمأب لك |اقق فقاو مداخ ىلع تايقامن كلذب رمد و تك اال . نطفف

 كلذلاز امو ديار م هدح وف هيطاشم ل اوسرلاوو نر 00 نأ كدر 4| ما ةنمأ نبا

 أدب 9 ف ددر مداخلا

 - د 0 راك رع

 ةمأ ينبأ ًايلعو ادمحم قراشإال ناكو هب فرعث نادنملا لْزَت ناك دادغب لها نه لدحر وه

5 
 ع

1 

 نيكدعملا نسمح سن وهو مهنم ابيرق هلزنم ناكو مه راعشأ يف ىنغيو مههدانإ ةشيشح 1 و

 نودمح نب سلا يبأ لزنم يف قاقدلا نبا تءمس لاق ةظحح (ىنثدح) ءادالاو ةعصلا يف

 الو ءانغ 0 مم ته اش نور وبتطلا نم اعولف نموبهروتنملاو ةمئدخ اأ ت2 كوش

 هلموي تاخد لاق ةيمأ نب ىلع ينئدح لق اظن (ودج) يعاد 7 د يلا
 فرصتيو 0 اذا هضراق كرا هب الو همدان, هراد با.ىلع لاعب هل ناكو ىتادنملا ر<< ىلع

 هدنع تدج وف 'يننع هلا اد رام اهم سف هلا ايفو _ هل تاصح اذاف هحتاوح يف

 مكل ةنالثلاو اهرد يراتخ فاعل اهنم ىنوطمت مهارد ةعبر ل < انا لاقفلاقيلا اذه ذكموب

 : انه وف هتوناح يفامةسبرايلا لاقب الا ن 0 ان يدنعو نيحاام اع اوكف

 عقول ناشف لقنو جايكسلا حماوحي هتوناح ن 50 مهردب انل يرتشاف لاقبلا

 : فاش ميها ربانب قحسا ريمالا بح أهل لاق رم هل دافبابلا قدي قنار هب اذا ردقلا ن 5 و ةلا

 0000 | اهلورملاركو ءانع فرضنا ايرشو جاكسلا انك أو وهيغمو حرب: الاقالاعلاب رمع انباع

 0 0 روح تا دقاق لع لا ىلا لعالا نم كرب> ينطعا تلققف هيلا ترصف ىلإ 0 نا رجلا ف

 عفدونيلطر تقسو لك 0 را اهبصاعيف تشرف دقةساع ةعزج اهم 1ك ةدُئاه قنا نان
 يزيل“ ١

1 

 نءعوقراخم كَ نغوةراتس هفلخو آلا اح ردصاايف هبدد> وق قحساىلا 0 رو.نط ىلا

 كلزنميفوأ انوه لاق من تاقف تاكأ أ لاقف مأ تاقف يناديما رم تير ل :لاعت هي واع راتب
 يف هقمتس ئذلا كتوص( نقف تأ لاق اره لب تاقف

 * امحنأ قثالا يف لاك لالهلا هييشاي *

 من ١
1 

 واو قرا لاَقؤ هولاقف 2 هولوق لاقو 5 || برضت هنن قداط» كمه وهو

 مويلا انآ يل لاقو هيلع ترشَو أرايم هن هب د درو كاذاذوأ انا اد 8 6 قاعه تفك



 لذخد يت> مقل ثال* لك ١ 1 هاا | يتيدص و هلق الحفر هسولل ىلع هدا الو اد 0 ْ

 هللاد.رعهل لاف ندسلا ىذا م هاري هفاخ لازغلا ورمت لاو هيد نيب فئقوذ بجحاحلا ا

 قلاط هنا سا بجحاحلا هل لاقف هللا قاخ نم دج يع ا كل لقأ 1 كمأ كتكم |

 نم ل وأ لماكيمو 0 0 ءاح ولو 2 اذه 2 كدنع | ر<# نا هدنع نك نأ 5

 لخديناو ةصاخ هل 5 كك ُك رع كاف ورح .يوسا ندا الا كيلع اولذدي ع هللا ق

 ةدئاملا ىلع ساخل ورع لخد ىت> هالك نم بجاحلا غرشي ملو م لع اش ىف

 تءفرو كلذ هللا دبع نينو ريذ هيف الك الك ااه هيف ةهأ را تنابو رضضألا هحو ريغ و

 هيأ هتئاظف هلم تر ا 5 م ا رمش تبرعت رضا لمد ذييناا مدل 2و ةدئاملا

 ناللا ديبع هل لاق ينغت اكو رصتقي الف ينغب ورمعو لازفلا ورع نم رتتسإ نا كلذب ديري

 هنانغل نهءانع عطش ا 4. تانرا همم راو>ذئموي 5356 ءو ىل1وةيف ى حاب توحصلا اذه

 1 ا بلوق ُُك اذه توص بقعا و رم لاق 5 ةدب رعل الا ه>و ف تنسو

 كلا ا غلا اذه ناك نأ لاق مث هلم كلا الرأ احملزذ ا ط هس ىلع سس الا طشو يف يرذو هتسا

 لاقاذهن ه4 1 1 لعش نا عيطت ا 0 5 1 رضخحاي هل 00 هللا كينع بضخف َّك 2 را اذهف

 اف مو اليقم ط كلل ىلع ينفق 1 > 2 هداشس ىلع هءا>ر و 8 + ريهألا م . هللاو 2

 عاشو كوسا 06-5 4 نعاق رغويل هلك اذهلوقي وهو هول دقو جرح ىت ١ ء

 لاقو ل دكمولا 6 هيام ل 2 هلعحو 3 اعدو هيلع اع 5 كم 3 جناب يي ريحا

 02 تحج نأ صاو هيه تح لازغلا ور#4 راوع هد 21 هللا قاح ترطا اذه

 مهاأربأ دباك ديشرلا ناكو هن اودحبلو 0 ناملغلاو يراوحلا ناك دلاقو 0 طقسف

 مويلاكلذ كنعل فرد هم 5 ف دئموب ذنماخيا هوانغ طقسف كالذ ىف عماج نئاو ىلدوملا

 نسحلا ) ينادح) 8 0 ل هبا دلل .شرلا ب ءاع | الولو # نمدلاب ناعم كام جراي ان ُْق ةيعيص دل

 تييلا_دحاصو اذينغت ة هنرق 2 كا عمن اهلا نب دمحم : نعءىلع نبا

 تع داك وهو اهدهج ل او ني محل ااوعزاا ن هريع ىلا“ يمونو هدباك تامدعف اهاوهع

 1 ةضصرالا نعد < اف اهدي نع بارضملا طقس 3 * اه سمأ يف نك همون هيلع صخنو اهو

 تااقذا مشع لح ت ايقاف لوقشام ا 0 تاداو ره» ند عيح أمهوس ةطرض تطرف

 موقلا كحذو تلح © نمدلاب نيعنصتام ُح راب #* نغ لاقف كل ينغا 33 يهتشل نك

 ىلعهللا ةنعلو ع موق هللاو ملا تلاقو جالا ند تقاقر تت اوطرفا.ى> رادلار>اصو /

 أ 8 لدحر لأ كلذ وأ _س و امهتدب ةعبطقلا تح هللا | مم تا ناكو تح ردو تدصضغو ا ل

 1 نيسكلا اند لاف كيهدس يأ 0 هللأ دع 0 اولا ىلع ب نس ا 0 رام نا (ينري>ا)

 47 ك 5 1 0 1 ب ىلع انعوو هك ائيعد دو 0 ف تنك لاق كادعداا نبا

 ( نورا ند[ يك

 1777 0 ع ادا كا 0-7 777717777177 1

 جس ا ل ل تع

 ا



| 

 ا

 ا رف هبا اعدم اه أءق دو ق.دافلا ن اخ ةعقر كَ || تعلم هللاولاَقذ قلاع ع م عل يتلا لاف

 كتدشن لاقف ةيمآ نب ىلع ىلا عج رف ةلغبلا نع د ال مالغاب لاق اه فا عمس أه ملف هيلع

 0 مر ا ناولع تاعاد 00 لأ 9 0 تلا كا هللاقف ناك امىلع دن

 هنا يملا كونا ١ داهمت يب ىنادح لاق ىدوملا نب محهارب ا ينأدح مهار نب فسو (لاقو )

 00 ناكو هلام كارع 0 قرح 350 |( ناكو روصنملا نا رفعح نب هللا دبع ة همدكخ و

 هجولا فظن ابيدأ اي رظناك ءانغلا ةعانص نمدب 3 2 ل يش لك كلذ يحس

 0 و قدعتسا ثدح فقوام ءانغلا اص ناكو ةوتفلا هلا ند هيلا جاتام لك هعحم سابالأو

 الو الطف هيلع مط ىربال اءمةيطو مهارباو عماج نبا ريظن هسفن دنع ناك هناو هقحتسام

 رفط دق هنا نظي ناكف ةعانصلاب مهفلا لياق هللا دع ناكو هتعنص لثم مهعلص ناد:كش

 ملوهتعلصو لازغلا 1 ءانَغ نددتشا 0 2-5 سانلا يظحا ناكف قاوسحلا 3 10-0

 هلت اقف 2 مهن ناكو 0 ا رفعح نب هللا كيمع قارس ماده مل ند هتان 2 01

 زد>اع فريعض 5| دنشرلا ف رعإ هوا يح ناكفهب هبونتلاو هعدشو هللا دبع اها ل

 رافررسلا ند رهطاف نيع 1 عم و ر# ءانغ ا يدع هراز أول كلذ قدحعاسا ال

 ديشرلا دنع دهثي ايوق ابيس يع هلعحمو هيفةريصب هللاديبع كلذب دب ريل امظع ارصا برطلاو

 تقو ناك اءاف ديشرلا ىلع لخاد لوا لازغلا ارمع نا تفرعو داراام تدلعو هلقع فعضإ

 ليقاو هيلا هحوف لازغلا ا بلطب ءاحدو دشرلا لوسرب الأ رعشأ ميفاثلا مويلا نم رصعلا

 يدع نيدو هند عمجا نعاينغ تا فار نيدو ىاب ار دقالا كانط( لوشو يمول

 هع رعشلا اذه 2 ديشولا ورك عدا قشاو

 نسح رظنم وح ند كل 7 + ن* دلاب نيءئصلام حمرابي

 هان هدول د تاما كلذ نكد بحت | تايقاف ةيوت هل نكي | اذا هللا مهل ان دمع مزال 5-8

 لي ريح 0 رضا هيقلف رذعح كَ هللا كاع 2 ةيسامم كا ند اموب افرمصنا مث 2 نين همست تنال

 لمفا ام هللاو لاَقف 2-4 هعاطشاو 5 ىلع هللا كسبع اح رداعف كلا 2 سانلا قف ناكو

 أههعم ن 5 ال 7-0 نير 2 يف ا كلو تك الد دل الو كقحن الهح كلذ

 هنأ مهو تن و 4بح 0 فررفلا ةياهع قع تنأ لاق كحنو اهامو لاق عامجأالا

 05 اش 0 تسول هضاب هترشاع نأ ينا محوتااناو هيألا ضع كلوي الا |

 اذا كيفعا اناف اذكه ناك اذا هللا دي.ع هل لاقف ادبا ةرمشع انني اذه عم مقتسإ امو ا

 مويلا لخدت ال هيا لاق 3 هللا دينع شاحب 2و لفت انملا نإ قفة ىترز |

 هذهام لاَقف ةعقرلاب همالغ هانأ كذبا ىلا ف رصلا| كلف لزاما للا ترص اذا اذ قر 0

 انور تن ضي را 7
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 تس وم ٠م قل يتح هللا حوريو ودغي اهربق

 املا قفالا :يف كل# 5.  لاللا هييشاب

 ان ايا اتسلا ل تفار

 قاطس لعمر يلاديملا رتاتءاشلاو ان ل

 م ةيمأ نب ىلع رابخأ قع

 ١ مثالا ولئاسرلا يناويدو لاملا تدب ناويدىلع يدو.ال بتكي ا وةيمأيلأ نةمانب لع

 ل ا للا لل
2 

 نم م اوم يف ا مدهدقو عبرلا كب لضفلا ىلاو يدهلانب محار ا اما ناكو

 : لاق تالا كللاديع ل دع 5 ر 0 يا هلل اداسع ندمحا | ينادخ ا ىلا اذه

 لاقو 1 ع مدق ا لاق دما لع ندع 2ك

 ها
 نسح رظنموين ه فكل 8 نمدلاب منيح راي

 نكت بييحلا عبرت 1 د” 1 ا تو

 نزلا نيد يف لا 0 ا

 1 هدب نابيذأ ترصف .# نكس كيف عدرأب ناكدق

 نمر باح انوع قثا ||ىلع نوكتناجيرايكلاشاح ف اه انرع تطل كنا راكلاف

 يالا ىسوم وبا لاقف لازغلا ورم هانغو هيف سانلا ل

 نمدلاب نيءن_طصئام خراب د# دحوا لعد>و 3

 نك ف لان هلا عيارلاو ةمالثلاب رانلا ىل ل

 يناف | ارشو ةؤادع مهلبو يد بشنأ نأ ا الو ينوذا مهو تدب 37 ءالؤه لاقو 0

 7 مان ىلعياعدف كنايتف نمشكب | ريدعتسم كتئح دقوامذ 0 5 ام تينذأ دقيلا لاقفةيما م

 مسلو ىذا

 أن رض دقلأاةق نش وه امولاقهلاةىذلا عشا نم انتا د اذهابل اقف

 | .(لاقفةمأن نحقلأو ةباويس|ةنوك ناك نسا تناو نك اع ل

 مف تيك ور هم أي ا اع ا ى< وم ا ىغدو كلذ لئثم#هل
0 0 

 نطفلا .نعاشلاب ايدل سد 3 نط ةيسفقلا 50- سصعاش م | | 30 ١

 2 2 ٠

 نمدلاب ناعنصل ام: حمرا ان امصخل ةينبل تدحرخا لو



 إلا

 هاحم الا ءريغ اه طخ ال ناكو هو>وزي نأ اء ل ع ]سا هنت لل 0 اها ور كلش نا

 هو>م ةرم لاَقف 1 ا هل 0 لش ين نك لجو | مطخخ

 نا 1 قيل هدام هلة رعب صان ئذكلا 81م

 ناِيسو قطنم اذ الو سرعل ©« ةظ.فحاذالو تارااقلا كلا نإ

 ناوه رادب ىبيل تل أ دقو # ةنآب رك ىبل تملي كفل

 نب كلام نب ىور ىنب نه دعس نب ةماس نب قورسم نب هللا درع نب بادنملا اهحوزتف لاق
 ناذارب تتاشدعم اهب جركل ةفوكلا لهال ةحلسم كاذ ذا يعو ناذارب ثعبلا ىلا جرف دهن

 5 ا تو ل رق نانا م م ةليحت نم نالجر مدقف كانه تنفدو

 0 ا كاك عن نانا نع اهولأت م, لجيىلع ار ةفوكلاب دهن يف
 لوقي اثناف موقلا يف ةسعو ىلبل مهلا

 كروس ىلإ اهاع سانا" نمد هل د او ناكامأ ىليا ىِ ءان ايأ

 كب الاف قدك ودا ادا © :ةريجلا كلب 1 0 عن انو

 مك الك رايدلا يف حوت بوا#ع © انل امش دقا ىلل ىعانابو

 م اوق تاسعأ آل ىلإ دقف انب * ةييصم تاكل ليلا ىعان انو

 6 افك تشل ىح  تمدالو # اهلي قيلح الا نع الو *

 مادر 5 قا وع قئاوب اهف مايالاو تهءشاف

 ( اضيا اه مث لاقو 0

 عدلا نك تافدل رطمت "1و © .هدشتا ايتن عجن مي كاك

 يردنال ثيحنم مايالاك مرت ملو # ةراضغ لوط دعب اسؤب رت ملو

 زظفلا نم تلم للو اوفد اح # يتلا هحاسلاو ناذار يناح ىتد

 ع 00 ناذارب * اهماظع تلح ثيح سصخ لازالو

 رخصلا عم نيقب ءادصأو كانه « ةماهو ماظع انماكتمل ناو 2#

 © اهف كاقو )
 ل ع لوالو تاساال لل ال
 متذلا ووذ نوكانلاو اهلاخو « اهنا كنع تدنغ ليل ريق ابو

 3 وفافعنم كيف مغكو ع هتك لاح 5 لل تا

 نط ترا لأ ده يب نم خدش نع يدع نب ميلا 5 ءانغلا اهف يف حلا تائبالا قاب قاسو

 اهفلخن ناسار> ىلا ثعلا هيلع برض مث هعم اهجر تاو نادار ةدلكا اس [يعور

 | دعب مدق مل هّنعل ىذمو مف 5 راد خا شاا اهل درفاو كانه هلزعم لها ن هم خيش دنع

 ا ىذلا ريقلا يرثا لاقف اهنع هلأسف 0 ىلا هلوصو لبق ناذار لها نم يف ىتاف لوح

 )' مزلو هبتكم كرثو اهبدنيو يك هيلع بك أف ءاجف اهربق هللاو وه لاق من لاق رادلا ءانف
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 فص تلقف يل قيدص يناعد لاقف سما كرا ملا هل تلقف اموب ينءاحف ابط ناكو بارعالا

 / ءانغو رود ل روش رودق نيب رورس هماظن سلجم يف انك يل لاقف هيف منك 0

 ا ينفلأَي ناك ينارعال تلقو ؛ قحسا لاق ) رودبلا مناك يعادنو روجيال ثيدحو روصإإ

 ا عك ,اوباك ةيق ىلا ينأ 0 100 رس كولم ضعب دنع تاكا لاك نما تح أ

 ا اهسقل ىلا عرب 0 دا رص علت و ةيراح ينانعو 2 عاصق يف ينمعطأو

 ل تك نأف كدحأ ظ 6 7 ءاط تايعالا ضعبل تاقو ( قحسا لاق ) يرذا ةص

 | باطلا ءاواخو ريزابألا ت تايد يتطاول ينمعطأف يل قيدس ع تكلا

 تكلم دق ”يعانطلاو :نادنتعلا لع ريرتلا :نداثلا ءانع قمسلاو ريواؤقلا فطر ناك

 انلاح امو ناك ىوطضلا نإ داتا شل كلا تب ف ( تار )الار عار
 يراوج كلا تيدهأ دق هل لاقف ام 5 ين نك نع هلد لك ص هقرطو هلزم» يف

 مار أ درمأ مالغ هلع لخدف 00 كلو كاعكا ا مولا

 بدالا لها نم هل قيدص ىلا يوطعلا ىّتكو هوستحاف

 تاساكلاو لاطرالا حو م

 تاعاسلا يف لس ًاعاشرو ه«# هذ عما كك 10 م

 3 تاْنقلا نع

 تاومالا يف هوانا ةرلا لصت ام دعب تقلع نا

 لاف لحرلا هباحأف
 ع ٠ تالا نم ىتا لعد ع اذ ندلعات ”ئقر را يالا

 صقأإ نسح هي تيرط انموي

 ءهب اشنع دق 0 ف رظ 1 يد طانيدلو

 يتاح فرصناف تلقاش دق * ىل له ال اندب طرشلا موفاق

 ىآوملا ربي ر عل ءاا ىلا 0 3 يض عتمأل ا ع اذ

 عالوايذل لاخال ناذارب * ةّضِي مع لل لإ. تنادي

 م< نم وحيصف نهلاحر ,كءاع 20 اوعأ كندهش و ليلتدب | انو

 مدلامكأو ولا نما يا 03 لو 01 تا نلنل تدب او

 نيح 5 لاش يطع ولاد وأ لش ينصنلا رحال 2 دءلاو يدم | هللا مدع 3 هر ارعكلا

 4 ةبشقو ع رابخا

 همي ردن نزام نب ريصن نب مدعن, لاله يب دجأ واسس .نن ليله نت هللأ دلع نب ةرم وه
54 

 ةمآ- نب ور نب دلا> نب ديزب نب ريهز تنب ليل اط لاَ هطهر نم هذه ىللو دم نبا

 تم لاق 4 ا يلكلا عونا ىندح لاق ) يرسلا ا نأ باك ن م اهريخ لا (

 1 ع ند ران لل
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 ١ فص تاقف يل قيدص يناعد لاقف سما كر ملا هل تاقف اموب ينءا>ف انبط ناكو بارعالا |

 3 ءانغو رود 50 روش رودق نيب رورعس هماظن سلجم يف انك يل لاقف هف منك ام ي

 ينفلاب ناك ينارعال تاق( 2 لاق ( رود || مم 6 عاشو روخال ع رو ٍ

 1 ىرسك ناوباك .هنق ىلإ يف ةادل دا أَو نم رس كولم ضعب دنع تس لاق 00 وك نأ ٌ

 || اهتبقل ىتتيلاف ىردم تارضملا ملت ىركش ةيراسب ىنعوا:ىرتت عاصق لا ها |
 1| لاق تنك نيأف كدجأ يف سمأ كتباط بارعالا ضعبل تلقو ( قدحسا لاق ) يرخا ةرم
 ا ريجاتطلا ءاولحو راندا ات 0 يا رين أ لا تان ا ُك قاد كه 0 ْ ]

 1 ك1 دق ريبانطلاو نادعلا ىلع ريرغلا نداشلا 0 0 2 اوقلا فاعز يناقسو :

 1 ١ كلا اهو ناك ىوطملا نأ دانس ريغب كنكلا نحس ىف (تازعا) سادلاو هارد 80
 ١ يراوح كيلا تيدهأ دق هل لاَقؤ كلو رمسلا ف نعل ناك ن م هل قاد اص هك رطو 2 ْق ا

 رمقلان ا دىمأ مالغ هي هيلع لذ دف هدنع ماقأو ةءافكلا كدسحو كيفكي 0 و و ١

 بدالا نعال 0 هل قادص أ يوطعلا كا هوستحاف ا

 تاساكلاو لاطرالا حو فم ظقلا نحل هبا نيط انموي ِإ
 تاءاسلا يف لبي اشاشرو *« هيف عماب في قربلا يرث ام

 »2 تانقلا نعدب اثينع دو # فر رظ رب نع يذل ا[ دلو

 كاقذ لمت ولا ةناان
 ا 0 « *« اذ نملعاف مقر رثأ يفانأ
 يلا. فرص اف تأ م ل كمال ا دب طاعاا موناف

 ىناوملا رب رغل ذأأ ىلا د 8 يسش عتمأل نال مع ال

 كن دج ومع

 مع الواجب دل نلاخ نادر # 0 ىليل كا نأ

 م2 نموحي م نملاحر ١ك اع كد كيدهشوا. :ىلبل تدب او

 مدلا ف فك اولا نماهايقس كدالب 8*2 5 الو تدنن 3 نيل تدب ابو أ

 نين هنا لاش يطع سولاب لق ليش يبيصناا دال ءاثءلاو يدها هللأ دنع دل روكا ١

 م7 ةلَسْلاف 5 را 0

 ةعزذ نإ نزام نب رمصن ن مهعب لاله يف دما[ نان "ليله ل هللا د.ع نب ةص وه |[

 ةيللن نب. ورع نب دلاخ نب ديزي نبازيعز تنر ىلإ اطلاع هطهر نم هذه ىليلو دم نبا :

 تناك لاق هبأ نع يلكلا نبا ىنثدح لاق ( يرس نا نا هاه دس |

 هللا دنعنب ةرم هل لاق مع قادوا نك ديزي نب ريهزتنب ىلإ اه لاش دهم يفب ند أ



 الا

 كا رقعح ند يي 5 1 ابتكف ََح راادبع ينال ا اقيدص ناكويولعل || دم نأ

 هياس بوش كل نب 20

 همقق ريع ه.قفلا أهنم داع دع ل اذا هو هذ

 * فلا ىف ىلثم 0 # ه.هدزال مهيلعل م

 هيفووللاورورسس || تطق نس ١ د نحلل اتي صاير ىلا

 ا نب يسوم دد * وسااىلامار كلا كخ 5

 هاي ىفلا نأ, امالثم الا :ك ناو ينتمشب 31
 نيممتحي نوبرشي اولازي يف بارش ةيوارب 1 لسرا"ساعلا يأ ىلإ نارا تاس 8: لَ

 كك 0 8 210 داع كار ىذا تزهو | (ىندصلا لع سلاف كدم
 هقيدص ناكو نانلسا بيصخلا نب دمحأ ىمم ةافو دعب يوطعلا ن>رلا دع 3 امون ينءاح

 | ااا تلطقو ايلا تق ذل وأط ةعاش ىو هكدح يداك يدع نلحت ةنلطو

 تن كك و ماعطلا نه جارام ّيقو نه ه 20 نأ دعالا لحال َّ 0 يدنع مقي

 ىدنعةميقم اذه انمون يفيهو ةيقاب تاق دقع تاعفام ىل لاقف رض> امب هتئحو تاعفف ائئشدل

 لو اعلا مث ريصق راهنلا ناف نذا لحت ىل لاقف اهءانغ عمست ةعاسلاو

 افلا لآ 11 تا ع7 وايت لات دق نئاكل ا د
 رت د ا الع دغاقءاتعلا اذه 17
 ا : رادب يعادنلا لعساك هيف * ندد موبنء ذلأ 'يش يأ

 001 راو الا تلاق نلف اذاف * ءاط ندماكخ ناقو ْ

 || قشعتي ناكو ءادالا نم قيدص نمحرلا دع نال 0 ةروك يبدح لاق ىم (قنذح) |
 3 رسل 0 ع هلياع ءاقل ىلع الا | اهلع ردق.ال ناكو 0 اهل لاق 97 نا ايقلا يراسل 9 ةلاراحل أ

 3 هه دص أ ملعب هلام 0 تبيطلا ند هيذاذر م اول رضحاف امون اه | || فراك ا

 8 لاَ رعشلا ةصقلاهل فدهوو 0 د ا كا هف رع

 : روت ردقو رو ساكو * ريضن شدعو ريطم موب

 8 روص, ءانغ اهنم عمستف * انتئح اذا ىتأت ثعنعو
 اك ثلا

04 

 رود ْملعو رك روش ه 2 ل م ىدنعو

 3 رب_صق .يبلتا لامر نا ا زلات وذ لدا ف

 مالك نم ىوطغلا ةدحأ رع 2 هلأ اذهو هيطاو ماو ليحل 1 1 4 كك هيلا راسف لاق
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 ( هو )

 روبدو اص احير هب تيهذ * هناف ءافولا هذ مكبهذاف

 ريشعو نخاصم خا ناكدق هاف باعلان هذ كهذا
 0 هيد 1 وافرشش * هدر 2 ام هللاو

 لاق داود ينأنب دحأ 0 6 ىوطعال ىدفخالا يندشنأو

 سيما رق نااطإ كلوت« كو ا نسا 7 1

 تلا تيتا كلا كلود هر رع وح اير كسلا مسأ سد

 بهذموىلا هيف هذ هيلاق كسل مر عشنا نكير ذهل ناكلاقف ءارمشلاب اتك يف 0 وادزب دركذو)

 2 ا ىورو نامل لك ىلع هرءٌس فدو هنأرظن 2 قرافف مالكلا تاحأ

 ةرمدلا 0 قيدو يوطعلاناك لاقدريملا ينندحو دوادنب الا 0 هولعح و هناعم اوذتءاو

 اذعسو ارفدهلعارتقم ناك دا 7 00 رس ىلاراضال هرعشا لع درو مر عشلاب قطنال أ

 طقس لوق هل سلول وق ١ ااجلاو يعادتلاركذو حويصلامصوىف ةيفدلو ذيننلابأموهنم

 هلوق كلذ نف أ

0 

 لمعت ادلع الوق * لتسلا 3ع ا ىف

 كضفلا ىدسأ مالا نب تقل لالا اق لا

 لش ريخ. انلقش * ةلحر اله لوه

 ندحالاب لاوجي لامرالا ”ةلئاج " لغات ىقختا ُْ

 لاق الحر نا الحر ىوطملا عمس لاق دب 200 لي يب ىندح لاق ناماس نبيع (ىنربخا) و

 لاقف ينعملا اذهلا يوطعلا دَد امايآهل عج ليقدم لاقثالام عمج دق ًانالفنا باطخلانب رمل ا

 هةلحن سدا ديدح هئمهحولاو 2 هدا نوصمةنم ضرعلاف

 هقرفت ًامايأ لاملا عماجاي * هلتءح لهركفف الامتعج
 هقفان نيح الإ كلام لاملام هيراول نود ؟كذع لاما

 انخويش نم هريغو شفخالا هيندشأ ام هيف ىنغل ع ددنلاو نامدتلا ُُق هلوق ن*و

 و«
 تس وص

 تنك وس شت ام فوط رجم اك تلقف نك اولقا 0

 ةرلا ضع وأب حلا ظحاك »إل مان 0

 ا 0: -> لاق د( قتلا ) ليو هيك ةردلا هحو ك1 نا ند

 موعمو تاككلا نه هل ١في 2 0 ْن مولا كف ا يأ ناك لاق يوطعلا ل

 فنعو ك«ضق ْق اولاز 8 ِ ع مهيطاو اهحو سان || 00 75 حايصم 5ك 1 لاش ة هنيق

 ساو 1 نرخ سامعلا ىأ كزعين ماسيرق اوناكو يراح | اوقف م مديد 0 نأ لا



 لطر, ىلوعدنو هيريشتف #* لطربوعدننا يارلا هحوف

 مامطلاب امدمث هدرت ملو هانابق يأرلا نيع اذه ناك نا لاقو كحضو اهأرقف هيلا اهمفدو
 ينغلامتو يلع س ولا لق" يات رفاررد كب مساقلل نشبلا نيذه َُق ءانغلا م ل أوعاف تارملاو

 .٠
6 

 تس وص ه روش ند هيف

 ديح يفان نيملاعلا نس ١> را مه كك 2 يع ء الص

 دودصلايف 000 06 »+ نكلودصي ةوفج نم نس

 نب دمو#و أ 2 دوو نإ باقلا نك وعا ا كلذ 8 لَم ك5 روزرزل هو اعلا

 هيف ينغل ىذلا ه روس َْن مو 44 شرد راو ا رمل ع كل 2 ند كاك | ده ع مهرس

 قدح نع اذاق ا ل # اذ حايصال كنق - هلل 4

 م : ىلع يد> تءضو ان دقوعو ىمدلا ن ,علا ب دلو

 و يس 31 اذا ىلك 3ك

 0 وهو يبيصنلا دحال هلأ نسح 01 0 ف.هخ و عابط ةباور 5 ةنازانس |[ هلا

 1 يدعاس نيب ةسيرف

 هتقيط ضع 1 هةفيضص نت دال نا نإادعت

 0م و

 قئار قئادخلا فتلم لك يف 0# ا نامدنلاو حارلا

 دع قااخ نم ةمام لكب ححراف »+ عراصو هءامك تءمح اذاو

 ليش فيقح ةردلا هح>و اكل هفو ىطس واب ل لقت نامل ا ءااو ىوطعال ر ءشنلا

 0 ا م

 5-5 هاك ب َ 2 دنع نك 0 كب ثم 0 00 هيطع ىف أ ن ل 3 كيع 21 دمع م

 لسنا ةيسايعلا هلودلا 3 روش : ها عاح نكو ا 0 1 ي رمل ندحرلا ديع ابأ

 تصققن ا املف هيلع هل 1 َهوَقِب هيف همدقتو هيهذع هيلا برقتو داود نا : دمحأب

 ىوطعلا 2 00 نع نفحالا هسدشنأام ا ةريثك تاوتعاو 6 ريادسإا متادم هيف هلو هلاح

 روحوملا لزتمال هتففزو * روفاكلاب رصن اي هتطنحا

 49 وفقو 8 زانم قا ع عوض + هع دل 22

 ريهط» لاو سب دقتلا يأ يزعا »+ هل قالخا

 * و وعل ةهدع هودوزمل 2# 00 تلم



 ( هأل) 0000 ا

 درمهاشلا يف هلوقد
 د١ رايدو صاع ناش انا تل ترفقا

 كا 5 5 0 1 ةحل نقالا 347 رزكلا ف د1

 ٠ دلو نم لجر قا تايه ست 00 هللا بيع ند 00 ا دمج (ينرخأ)

 0 نو. أمال ةبراح يف نك دق فاسو نب دمحا ناك لاق ا نا اص يبأ نب كاللا دبع

 اسأ ىلع 1 اد سلا كك هلاك -كف اهامو رفئاس نأ نوما أمل دار 0 هسأؤم

 وهو هلا اهينارخالا أ تاتكلاارتو دعس املف ضال
 لاق شورطالا ةمثخ يبأ نبا ينثدح دوأد نب دم لاقو * اموت يا :ء ناك دق *

 لاقف هل ةيراح ىلع م سون نب دحا بع

 رظلا يف ضوخي داهك رب لا ضار وجفلا لف 9
 مقسلا كلذ نك وادي وهو # مّقس هفشثدق بيبطت وا

 ملت الف الوا رهط 5-3 * ظعتم ريغ سانلا ظعاوأب

 اهزنتم ةيسامشلا ىلا جرش ةشؤم ىلع نوماملا: بع دائسا الب ( بتكلا ضء؛ يف تدجوو)

 000 1 يف زإَض اذا اهرك د نأ حرف نءاكلا فس رن د ا
 لاقف هفقارن 1 رعش انامل لع لزوه "نأ كف سون. نا دا" تاأسف ه.نع ىف يداعو لعشب م اهامح

 أانضو 0 امونألا لدم كف د6 ركل يف عرزعا هدقف اديسأي

 انطولاو لهال ىذبأو مالا ىذا * قرح لعابواطم كل 1
 انمظ دق هللادبعنا يلق ذم «* ةمدانميف ساكبتذذتلا الو

 انسلاكهحواقوشتركذبالا # هنساحودب انسح ي هاا

 كلذ نسحتساف هب هتنغف سدنسىلا هب تدمي لب ليقو هب هانغف ىلصوملا قحسا يلآ هب تثعبو

 كرف كنم دغلإ نكن و اكلاض رت :يدايسال ةنؤا سو نيا نس كاان 0
 1 ن ةينحا عم 1 تاتكلا اذه ِق تدحوو ) مع ىضكرو اهاضر يح هتعاس نم

 لزملا لحاص ىلا :بتكف نسوي نبادحا؛اباا>تف ةنق ادنعو_.سلحم يف باكل فشلا

 ب و ءازلا نير امل نك

 رظنملا قوم * رب سع يبظ يوه ن :

 ضعو 0 0 ل كر

 نحر وأ ضرره ىلإ «رااهاز سنع رنا
 1 ه  ئضعل ريقابنا)*# اعيح 'ىلا ونش

 ا( دخلا نإ رشبا نأ قيدودشم نكات لاث ليلع نيو نال نس لا
 دمحا ناكو هتيطاخم لاطاف نحد موب ىف ا ا لوس , نإ لافدلا لع 0 لذاد فسوب

 (نووسع كب فاعالا ف لا



 قيرطلا نيعي نم فو ا ىلع 2 © اس دقو لجحالا ة.ىلا ردغ

 قيضملا كاولطم قا 5 ل

 قوشمملا نم قاع يو>ام #* تزاح كل ةدوم ىدنع نا

 * -.لا ىلع اهب لامثلا تذخأف

 قويعلا عم هب ا راد #* رب هئنم تصصخ نع دوط

 ىقيدصو نريعاو ىكو سقما ينأو ينو_خاو ىففسو

 قبر عوس تقرشام اذاو # يعور نما تعورامزاذأ

 19 نب ندا ىدتحا لاق دربلا انندعع لاق.ىلوصلاو نئفَحالا ناباس نأ ىلع ا
 هللا كدا هاقسف مهتمملا عم وهو مورلا دلس اذس كلما د.ع نب دمحم ن

 ادو> معأو 14 0 3 تع لد 3

 2 ١ *# ةرفقب ؛ ميدندلا ىف

 اد_يضأ 06 أاهسس 1 نك ا 1

 ادءاب الو كاذب ارصح * الدوحا نيح دوحاو

 ارا ككل فسر 8 اهكش نفسنا“ اذاذ
 اةرتع ا( تار تنك ه4 اع ا  .كنلاذ اًعدح
 اذاووع !ديازاه ركشي م. وقتنا( كرا لفحاو

 امولعم اهاظ حبصأ مويلاف * اموتكم ةيم كبتع ناكدق
 امتمو انعاظ انوار امل *« اونهال مطؤس يداعالا لان

 اوس ناك ىر عمدلاو #* ينتدحول را هللاو

 امولظ»٠ ازواحتم االوطته © ىرت نأ كل ةداعف تأسأ ينوه

 ىططسولاب ليث يفاث يفاعللا ىنطانلا نسما نب هللا ديرعل ءانفلاو بتاكلا فسوب نب دنمحال رعشلا

 لوهجي لوأ ليقث هيفو ذاذرل هنأ لاق, لمر فيفخ هبفو

 - د فسو نإ دمحأ رابخا 2 -_

 هلو ءاشنالاو لئاسرلا ةيهدم ناكو ةفوكلا ن 7 ةاعا تناكلا حيبص نب هن د وه

 كلملادبعنب ىسموم ناكو رفع> ا انأ يفكيو نوم لعل ارا ناويدىلوي ناكوةفورعم لئاسر

 دبع نب يم وه نع هند كيعس نب دعا نأ حارب ا نب دوأاد ن , دمحم رك ذف هجر >و همالغ

 فسوبن .مساقلاءوخ أو دير وظ نع قا راش مهردفلاىف 0 نبدمحأ ىل بهو لاق كلملا

 عاق وكلذ ىديدمأو 0-0 سس ىلو لج يف لا ئسنك ورعشلا حلم ماش دمع وبأ

 دك هلو (0 كلذ ل ءردخ رك أ قرغتساف اهناعو متاهللا حدم يف هدكو لءج
 ءالجلا موي ءامدالا سورملاك * ءادوسلا انزتعل 8 نيع
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 الييس هيف تدحو نا ادغ كه ثللف يصدق ىلعأو

 كلاا د.ع نب دمم هباحأف

 ةانياع نك ني فاشل را سحقا 1 ك2 مفد :
 الوبقم "راح رثعلا نم كل ل [نامز  تيلعإت دا ةييحأ

 اليا الا ت.َن اتناك # ام نكي م د يجرا يقنا

 الفك هيلغ نيللي 1 مالا © حالا رمادا دل انوع

 الياخلا ليلخلا حاس امو و_* فعلاو حفصلاب داجام امي دقف

 هنع رخات دقو بهو 52 81 كمل ديع نب د 5-5 لاك“

 لوا تلق ءاهح ءارخاذإم نغا ح دلو كيم كان ل
 لولب وهوالا لسولانمدقع #* اه هيف لصولا لابح ذحت رهش

 لاقف نا هباحاف مهم سما يف جرخم نالهبدب دق دمحم ناكو لاق

 ل_#و مظعت كنم هظل » هتلر تيلعا 'يرما لو ينا

 لومام هأ وهام لك يف د و 0 2 ك6 3

 لو>رمساكلارهظو فاصوهلاو# لوط الو هيف رمصقال لئلا

 لول نيعلا ءاكوف هلحم « لب نع نيلاكشو عقوت 0

 ليسارملا جوها وأ لاغبلا مهد » اركتيم كنعي تر شاذاىلام

 لولقم وهو ينع كد| نب م دوعل يفاللا كلاباعر الا

 ١ قيرطلا دع قضي الثل ةانسملا نع لدعف ةانسم ىلع ادممرباسإ سهو نب نسما ناكو لاق

 هسفن نطو هقيرط ىلع هدعاس ملو امنع لدعف ةانسملا نم هسفن ىلع قفشا هنأ دم# نظف

 نكح هل لاق هةيصئأم اميصل 5

 قيرطلا راسنا سواح ره لمسار كالا

 قيفشلا لاعف نم دللا كب دج دقو كنم' كاذام يرخعلو

 ١ نسحلا هل لاقف 2 ١

 قوقعلاب امشم ينارث نا * ينارافوتملا ينو> نكي نا

 قيفشلاب عل وم نظلاو قف #_ كلا ىلع نونظلا تراح دقلف
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 رحخاو تارثلا دوسحلللو # ان ءاششلاو دحلاو راو

 ظ اهيف لوق. ةلبوط و
 رقبلاو 3 م انعالت الوءانك نتي

 هلو يجر عش كدنع * امو كنم راعشالا انيلع ىهت

 نب حرس ا نب ىلع ىمع ينتدح لاق بتاكلا رصن نب رمع ينثدح لاق هللا همحر ىمع(ينربذا)

 نحل ناكو تايزلا كلأأ دع نب دءحع 0 أملا ا مالاغ مهذب َراَتَحأ لاق ىلعالا دنع

 ل اشرلا لم - دنغغأ # هفرط اك أر انلع حار

 ساي قري يذ نم ءافنكح #* تح_.:ساو:قطرقلا سل دق

 سحادلا ةعقو ّق 26 * ”ةحينع-- لع تفعشلا-' دلفأو

 0 أذ سراف 2 هدام -اذع* نإ ال لوقأ

 1 نسحلارخ يار نم رمسا راطمالا ت 2215 لافافت دن زي نب دمحخ ين د لا سشمحالا (يقر ,حأ)

 : 0 تي ملا و 700 هون وهوتايزأ |كملا ادنعنب 6-5 نع بهو نبا

 ! لوي نسحلا هيلا
 ءاونالا ها قع ىلاونام »

 ءاقتللا اي عززأ
 - ع 1 2 ا 3

 ءامس وع وعل ءاَبع قع * راو لق دام يرد تممععل

 ديل 1-2 ا و 00 1
 ءامدلا- - ةددط وعداو ع عل يحملان كالت َح وعدأ يف نبيع

 [؟- 21 - 112 إ اة
 ءأ رولا كاسات ى“ كلي 2# اصع هي زرع هلا مالاسك

 م ام

 0 نع رخ أن ب ىضطهؤو نب سان اتعأ لاق يسوم 31 50- اسم لوح لاق ىلوصلا (ينفر محأ )

 - 0-37 ١ . هد" ا[ +!
 هلوو ني هللا تتكف هرب فرع و 10 ان [4 عى 0 اهأن كلل دمع

 / 0 آ- |! 220 6 2

 اليوط ءاقب ىل كاقباوسا كدبأ ريزولا اذهب
1 0 2 

 !؟ 1 7 و | دامح اضن هأر يل نس

 < 1 ١ - 1 3 2 >2 م 1

 5 الو الاس مص يك رع امه د 5 رم هس سس د32

 الي وطب كتم لعاتمةحيصلايف دمعتلا تحوم نكينا
 م سل 1 داعشاو نإ لوي سناب ىلا 00 ْ اللعن وكب نمل اداقتقا 2 20 هايىلوأ ْ/

 0 زاحف الايج اح نيدساخا نم 00 اذاءاق

 الخدو قدملاص رف و 00 دل ظ

 ال لمذا !اىلعرت نىد ء# اسأل كتلعاش لالام ا ٌْ

 الملقالا تركن مفر © تاأمق ءامشلا هل يي ْ

 الوفا هيلع ى لع تلفا *ءادغوهو جاردل 1 ْ

ْ 
 تلقت عابطلا ىلع (عورعلا - تلهدق بىسد١ءل امهدذعز
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 عدلا سلا يد

 ل

 ع 5

 لاق هنع هللا يذر لرد ظأ رغب اولأس امب مه عرو رنا دوو حش هغلمف

 دهم ومي ةلبج نب ىلع لاق لاق اهرع هللا ىضر هيأ نع داع يلا نىك نإ دم ى 00

 تنلا لح تع

 هم

 ريطا هلا ل رطانب * او

 هع ضعب يف يسع نإ مس ءاقلا فاد أ دصق دق ناكو تايزاا كلملا دنع نبا

 قوه سم ريغ جسعتنرزلا عئاباي
 بذك ىلا عزتي كءتشمار ن

 ةلف يتأا مالو دع كوبا

 هب بسن ال ةلضاةتقددهت

 احش ليز نال و قيطت ناو
 برك نمو كون نح كاشن ادن
 هتحدم كاشغ وص الوش اذام

 3” هباحأف

 ندالا "يلا اذا كفناب خمشا
 ندع قدك نموعدب كنوصب عقراو

 هتغال: نطعأ ومالا تنأ اه
 ىلع ضعت نأ امون تالحل حمجاف

 نم عمست تنسحا اف ت رذتعا يفا

 ةناق لكح ىف فل“ هي
 برع نم تاعناام نكت تا كرا
 ةيتسادت كم” يدنا ك1 ذا

 هس
 ريطداف كاع ةئس نع تبن

 ييباطم راعىنعهللا ضرب نا

 ةنركم ىلا نا كلا وع د10
 فاد يلأ نءىرسح كن وج ددراف

 ن7

 د دح | ىلع طخغشا [وءوشاتا "ل

 تح#م ةواعس نعرفع> ابار هقا

 كلملا دع نب دمت هباحأف

 هيلطت ىدل رثو كلله

 قوسلاو لاطرالا نعناغشتل #

 قيفع ةاضياو كاما يف <

 قواح ريغ نه كسأر مأ منع م
 قيلطت تاذ ينم كمأف مون *#

 قيرلا 0 يف كنم هن *

 قواد مْوَ ىلا نفطمتال *

 قيديز خرف دارت آلا »#

 بفاذلا ضرالا لا ذح برضاو تدشام

 براو ليولاب الق ىلاَتب نمو *#
 بدأ ىلع عدارب مأو راذمعلا لطف ©

 عك رم كين ة.صالد 0 *

 باطلا يف تنسح أم لو نهو يرذع *

 بقعلاب تاراخلا ىلع افتو رد_ةلاك *

 برغلا ىلع طخحساف لذ لأ ىور د *
 بحعيملاب مهولا نود بحجم تك

 لعو هن دما الا ادفر كلا 5

 راو الب مهسنعس وَلا ل #

 رعقلا نع يعن نأ ةمالم الو *#

 رولا مكحم يف هلزنا هللاف *
 رسع ىدتح يف ىباط: ىلع الا

 رصقلا كالا أم رمق مل نإ -

 ردد زم وين امأ اسعا#

 رصصتعم كفام اص تناق ©

 تجهل ل27 وو ور وع جو ص دس دوو رستم مح تحسس ع حط حعمحسسم



 ١ 1 شلال قللت طوس 752 قانا 111

 هده 0 ياعد مولا © يف كتشام تنأ ىآباي

 2 4 ا امقار هللا كل هللا كلءاعدلاو رك ذلاب تيجان

 هوعد تانك 5 نارذاقك || كلما كنظام اذا َى

 ةمم انحاص قأرذع تقل * هر لسلسو ن
 ه.تءاردولح نم ولو المن. * هل ديرا بحاص ىل تاقو

 هسراشب اهراتخا يذلالاق * ةدحاو دنع لوقلا عطقناف

 هيتحاح بنح يف القو ركشلاو ةراشمل كل يدنع تاقف

 هس ربح ل اذه ىناع 6 فار 24 كاذ دع تريم مث

 ةددلعب اهزتو (تعرأ * اهيلاب لزأ ل هشود
 هياعرو هدهز يقلا ين رح * هيغراو هموس يف عفرب

 ه.دلق ماعنالا رك أ ردع اقدمه كزضا يدلا كانا دقو

 كالادع ندم 0 دريملادبزي نب دمح انثدح لاق شف>الا ناماس نب ىلع ( ينربخا) '

 هل سوو ممتلا ىلا هيولح الكت ز دع هدىذف انيجو علل 157 توضأ نوذر
 هدر كلملا د.ع نب دمح لاق هنم هدد هيلا مهتما ثعف هتوأ 07

 بهشالا مالا انعدو5 انع * هليل ىغ٠ دقو ءازعلا فك

 ةنارقألا 0 )ادع * اغرو كود اف 2 بد

 بلسا قاعىأ كيرق تيلسو «# انءاظ 8 هلل

 سن

 00ر1! كوو_* انيك كاد 0
 ص قار َ هتطل يدهو » اتوقف 0 8 4 رفه

 برغالا لا نم و اصلاخ كل # اهريخدت 0 -نم ريتحاو

 د اك دع لك يف * 01 ادللا نانطت تت ودعو

 فوك ةناهتملا بح اع 7 # ةفامع كالعد ا. كح 1

 عب هردصو ودهملا ادغو *« ةلالح قيدصلا كب ىلع ىارو

 تكس يف نع تلو و يش 2 ةنسم .اذآ كارد كاكا 8

 بقت 20208 يلابح يوقو # ىتتيار 0 ءاكنم ترمضا

 #2 نيالا حالا لمقام هلل 5 تء> رنيحتمحرو

 هللا ةمحر حصان نب دم# ينثدح لاق هيلع هللا ناوذر نايزرملا نإ: فاخن: دمحم ( يتريخا )

 ماكدف سشطعو دارح ند كلملا دبع نب“ دمحم مايأ ْ هف 1 تلا لها تالاغ "0 3 اع
0 

 55ج هيلا تك فوض هريصن قف ناكو مه ىمأ 0 ارظان هبا ضع هحوف مهم ةعامج هيلا

 هتاف ال رب هناي مل * رفعجانأ اد عا تع

1 0 

 ب
 ع

4 



 ( ها

 طعنا اذهاب تنك ول كك * انرغصت تانز نإ تاوءاذَه ْ

 ( ينربخأ ) هباوث هباقعو هعقو هعضو قدحأ طقاس نم فصتني فك لاقف ادم كلذ غلف |[
 ن دمحم لاق لاق راعلا نب تو ::دح لاق ىدزالا دمحم نء هللا دنع ينريذا لاق ىلوصلا

 ةرأف هعبسما تضع لاق ةلع يأب لاق يخأ توم لاق انع كرخأام هباكا ضعبل كلملا دبع
 الو ةنم عسب كالو التاق لو الوراسس 000 اديهش ةمايقلا د دهم لاف ةرعا -- ُ

 يداعي كاللا دع نب دمم ناك لاق ءانيعلا يبأ نع نفع ا ( كل 3 1 ا ْ

 هف لاق َ مواصيو هنا ىلع موهضرحيو ءارعشلا عمج دمحا ناكف هوحييو داود يأ نب دمحا ّ

 اهو هب ادام دوجأ انك نيب دمحأ

 *2:- تدب نهانا كم © يدش ادد نادم نم 0

 1 ل مدع بهذي # ةرطم ىلا نماقلا يو

 كر اعط رءسعلا كلود لع راش رعود تود هو دما سيل لوي داود ينأ نبا ناكو
 لاق بهو نسما نع ىسموم.نب دم اسدح لاق ىلودلا ( رع ( 0 هلو5 لف مف

 هناناف # اكو لوشن الع ناط * مف ة لوش يت وأ ههديضق كلملا دنع نب دمحم ماك 3 لي

 هن 2 عقوو أهم اع

 هعلاب ىشلا نضام اذا ىلاغت * امتاو احمس عسي لا قوس كتبا

 هعلاضن هيلع قد نأ كشوف # هع عااضإ تاه عذلا 3

 هعئارش حاس نأ هئم دسفنيو # هدرو باط» ةيحأ نا ءاملا وه ١

 : : ٍ لاقو ماك ونا هباحاف أ

 هعبابأ نم هل يم يف: عاسا * . ارعاشتحبصاتنك نار فهجانا

 هعفانمكءلع تداعنم لهاست © هب ارحات |سعاش ىلبق تنك دقف

 طلسم ايأر دق ررروب نذل

 اهءاهس شيطت ال سوق هللو 1ْ
 ديع نب دم مء> لاق 0 ن"دح لاق .دامعت نإ يب نإ دهم ىنثدح لاق ىلوصلا ) يدا ع

«* 

 ان

 هعراك .ةذادللا دما هب صخب # عركمةرازولاو اريزو ترصف

 هحلاطم هءاع تدس دقو داق #

 هقطاقم لش ال بت انيكاوس هللو د

 هلوق. تتاكللا دشار هيلا تك دق الفان ومأللا مايآرحا يفءكلاا !ٍ
 هشورو ينءاط ىلا قتشاو ع هسدوم الو يدوبع ا

 * || ىلا لو_قةاام تزواجم ناف

 كلللاد.عنب دم هباحاف :

 ه.ةعمدءام ت نك كلا دارطلا ك2 + كلنا

 هم تبع لضشب ىناك ىلع # هددوب 0 نهو و

 هيالوش امو يف 6 ديارب * |( فالخلاوكرتلا نسحأام
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 فيخس طقاس مالك اذ_ه كالمللا درع نب دم لاقف مه ىذ ريغ عا بطاخيو م م ربغ ىف

 ل كللال دك نأ دع نك عاتاتكلا ظن او كا هناك قزلاب خذني نإ نيئمؤملا ا !

 وال ع ا 0 الاو كر الاف عرالا ىلع هسا رع تاو فاطو تاع
 ىلع لدام ظفللا هفاخس ن 590 دق هلل دا ينامص الا هللا دنع لاقف نا>حرب لم الو

 نارسلاو لكلا ناصقتو نازمل ناححرو عاسااعر هركذب ةراح دان هعانطتىلا هعوجر

 00 اطول و دمحم ند قادم الا فصتناام عرسأ ام َلاقو مصتعلا كحضق لاملا سأر نم
 سوي يداعب ناك ل>ر راغن لاق دزربملا ن . ع“ كالا 0 0 ج2 ”تانزلا نبا

 سنوي ملعف ي ا اع نافل لاقف ربكلا نم نينثا نيب يداوب هيلا ىوحللا
 لاقفتايزلا كلماد.ع نيد#م هذخاف هتابالف وحرا 1 اذهلاقف اتماش كلذهل لاقدنا

 دا و ب ناو ا ا علل 0 هقو ملأ ان دس مل © بشي يناع تئاغو
 يي

 0 تدشن لا بئاعاب د# ىلا يناع 0 تاق

 ا

 ي

 رك رادو كاللا دشع نب دع نع قرم ينغملا 0 2[ ا ناو ع ربأ ؟يذو

 هق لان ادهم غابو هتماع تل هلعش

0 

 ل ا ا

 قاخلاموهذمريغ يدنعوهو * يناتا قراس ميدلو 0#

 قرألا يط انايدنم ىوطو *# هتماه ىلع روكلا فعاض

 قرتسلا - تان وع كانفكل * ”اكلناخ و ناهد انآ اي 1

 ا لغنلا ين ن ىلا ينأ 0م لاق يناهصالا 2 ملسم 5 00

 كلوش ثيح تايزلا كلما درع نب دمم رد هلل لاق مث هربخ انندح

 يدب تألمدقيفا بسحأت 5و مرح وحر ا
 دعأممقسلا لاطف تضرمناو « ةملاصب ركذأ 1 تع الأم

 ََى نئاعلا ن ؛ هللا دبع يننادح لاق يدن :كلا دعم نإ نوع ينأدح لاق ىلودلا ) 00-0

 ارعَشلا ةحرأ يف ريظن هلام لاقو مستعمل كلملا دبع نب د. ينفصو لاق جي نب لضفلا

 ا تا 2 اى[ تل تلح تلفو اكشف هّتقلف كولملا روماب رعلاو ءانعلاو

 لكاقلا تنسلا سانلا

 ريص فياحو ةبابص ميدخ * نيز> تك -- 1

 ريب روح. نوكي فيكو * ريم هب تلاس اذا لوقي
 تان ن1 18 اولا

 ىلم هد ا اهلل و تبت حج سس هد ف تاوه : 5 تع 2 1
 0 . ان . م -

 0 لمدف هعو>رو كلذ ند هردنام نالطنو ةرازولل املا ها كاسعلا دادغب َنَع فرصا

 كاد لح نب نوع ينادح لاق ىلوصلا ) 5 ( تا الو ىع ضو أ دسك ألو ءام ظ

 يحاكلا لاقف همجي رف هيلع مف كللا دبع نب دمحم يجنكلا يف
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 درلايفو لو.ةلايفام قكر 17 هريغ مضلا فاو ه.انبق ناكاف

 دهتةمم يد قوف اح نان دلال # ةشش 0 مها ربا درجو

 دمي مناك ناو مومذ© سلف * هدو مالا نم غاي نمو ىلب أو

 : دشرال كيده هللاو اهننو * يملا ووذفاحدقرو.٠ اىذهف

 | لاق بلح ندور ىلا 1 نبّللا دبع ينئدح لاق ىلوصلا ( ىف 5
 ١" هلتاقف هرادقمو كلملا درع نب دمحم دنع ناقاخ نى لحم 04 كد توت ئ ىلعملا يللاق

 | :نفلوةدقملا ففتح لقتلا ته يخيع نامل ل ظاما الا كو رم ره اه ١
 1 ءامقلا سدارال نأ ظرتشا ةرارولا كلما ديعنب دم ىلوت املو هللا دع لاق يأرلا ناوفأم مزدلا

 ( :يندح كاق يلوعلا (ينرحا )"كلذ املا بج اف قاسم ايس ايا لالا 1
 || نود ةعجولا وتب كلما ديعينت دمع ناك نوهت نود كف سام يتلخ لاق درا

 ]محو املفولوقلا اذم هتدوقدرلع نودتلطي اوكف ف اخ تح رامككلاف فسر ضار
 || كسفن ىلع كنداهش هذه محرتف طق ائيش تمحر لهودل اولاقف ينومحرا لاق ديدحلاو لقتلايف

 هدول | ءاعلاق ساءط ىنخدحلاق نا وكذا يتدح لاق وصلا( رح ا) !ءلغ كيكو

 0 بجحاملا شقندنإا كار هباس سيال لذ دق رضحيمل ةلاسرب كالملا ديعنب دمحم 0 بحاملا

 عمسيال هلا نظي وهو لاقف ةقوردل اناملغ

 باتكلا ةيحس طاوالا نا * اتاكنهولت الف طاوالا ىلعو

 هل دم لاقذ

 باححلاةيحسقالحلا اذكف * باتكلا ةيحس طاوالا كو

 ظ كنافاك دقو امأف صاصتقالا ع مول ردملا عشب اعا هل لاف هللا رذتعاو ىشقند نبا ايحتساف

 | كلملادبع نبدمحل يهون نسما ند ءومنبدمم ينثدحلاق يلوصلا (ىف ا الف

 لوقيو امدوح نه بحمتي ل ليلو 2[ الا رك

 ربق اه داؤفلا ريغ لهو تاقف # اهربق ترزولنالخاىلن ولو

 ّْ ريصلا اهعم يتلا نسلا غاب امو * اهردق لهج اف ث دح | نيح ىلع

 . نكهللادع أط طتسا لاق قررا دعس نمنلادتع ىف 2 5و فاخ ند#مم ير

 كد ار لاف م يذ نع هلودعب هععاو ةرودا 0 يكمل 3 62 نت دع هال

 لوقي هباتك 0 ف تتكو كادي نير ردتم تلللا دع نك دل

 داعبلاو ينادتلا ىلع كازوتس_ * ةلبلخ يوه ىلا معرلا

 دايز ىلوم ينئإ تاقو * ايلع يتالاوم اذا تدح>

 | ةدعسم نبورم فاك ينامصألا نسحلا نب هللا. دبع ناكك ( بتكلا نط ىف تار 5

 / كنم خفني نينمؤملا ريمأ مصتعملا نأ ديزم نب ديزي نب دلاخ ىلا بتكف لئاسرلا ناويد لغ

 ( .ناوزتمدلا - قاعد د2
 ايار 000000000000000
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 دجكفأ نيش 0 كلل دعاو مولطا ةفحو حارمفلا ردخلا هنكلو

 داطدلار حلا يف يحولا ءاّقب ىتديس *© ةربع سانال ناك موب كلذف #*

 ع لا نإ مها | مون امو

 هماقم نيئمؤملا ريمأ 0 *

 ةفءاخ ادع 5 ىذلاو 0

 هع ىانملا داوعأ نه 1517

 هب تعزن ةبوت نمام هللاوذ 0#

 تارقمب رمصلا ”"ضئاصإ# كلو

 هلا كل[ اعوط ا كالا 8
 ةهش عضوم سانا نك رت الف

 هلث ٠ بصن يف سانال اوطلع دقف

 تقتلاو سانلا عياب دق نع 2

 اس كس ن

 هلم لعق اح هت ا 7

 هنا ةيديانلا يذ_ه محزنو 0#

 4وه دس ةفالخلا ما

 0 ةباو ينس نولوش نإ

 هديا ماعطلا صخر اولمد دقو"

 م ناز ازاي امون !ةرادااذإ

 هلو> تاجولا دكا ْق هلاقاو

 هلق ضيلاب نو_ثعي ةلاحرو
 هريع ةفاللا مار دق تاق ناو

 هب يمر يجراخ ءاوس سلف
 ند هل تاداعلا

 ىتالت ةفالا تدب 5 وه ندو

 هددح كدنحو هالوم كالوق

 ةباصع بوأ للك

 ا كدب لها نم مءادكار دقو

 51 5 ند ا ال نولوش

 اكلم نود هسه ةساهؤز نادك

 مهفك اوفص سانلا يطعا نيح ىلع

 نب

 ان

8 

0 

0 

# 

# 

«+ 

 ا ا ل ا الا ا ا اال يت | ابق

 ها ا دج خا #8

 يدنع ههوب نم هوركملا يفدعبأب

 ك1 قوام لولا يف هاعأو

 0001 او ةقلللا ناعارشهل

 0 0 هيك 5 ىليلب ىنغت

 »7 دوال كيلا لسصاالو كيلا

 ىذكت الو بيخال ىناز هللا ىلا

 نا هللا 0 همغر ىلع

 دل يذلا بس يز#+ كناف

 211 اوف رز كرما قبل نمو
2 5 

 دعب نم نيطامسلا نيب هب يدانب

 ددحتالا 2 بيغإ يح اهفرافف

 ل0 7 دن امو سل اعف اطماما

 دمج اًفَقلا لص نوللا نر موش

 كعدسلا تاكل نعلاب هل امعز

 كد را 2 نر
 2 يتفلا قفط صودا رك | فني .>حو

 ان دهعلا

 هريلابو بيضقلاب هوعب دقو

 دج ند لواح ناك اهف تؤ 0

 د ىلع هنم ناك ذأ طخ ىلع

 © > دفرلا و دعلا لوا: ما

 ىعردد يارلاو ىازلا ةفسلللا
 درولا نع هوردصي ال اودرو يتم

 5 أ ةورذ يف ءايآلا كيو هن

 دمع يف نيماس + نقلا عمج لح 1

 دحو عا هب اد>حو مط 8

 دإح ةرم ىذ

 ىدغل نم لقيا لاخلا يدلهيلع

 د_معلاو .ةيالولاب ىموم نب ىلع

 سفنلا اهلع رو.صص

 دما



 (؟49) ظ اا 0

 يضقنا املف ماظملل امو نا اج لاق كلل ددعنب د# نب نوره ينثدح لاقدللا همحر يمع دا

 قار !(هو 0 0 كيلا قسد 0 لاق ةحاح كيأ هل لاقف ا اح 0 كر 3

 كنا لوطو كل يبيه ع ىبحح لاو الوذبم ي كح 0 دقو ينع كرد ندهو لاق /

 نك ريغ ايصع كلكو ع ةيالفلا 3 .ضلاق 1 مفف لاق كَ عج دأ رطاو كَ حاصقو

 دا , كناكوذ يام لطف كل ٍق مسأ كل تساي العل يعاب هتيدأ 0 ام ءاع بحو اذاق .

 ىلا هيلع جاتحم لوق اذه دم لاقف هلثم ملظلا ف عمسإ 3 اذهو اهحارخ ىدؤأ ا اهملع ْ

 كاف كيما دق لوكا يح هع 0 تمر لحرلا »هل كاقف ءااو تو

 ءاضأ و دوهشو ةنيب كلوق ينعم 7 ين ىلا مهعم جات سيلف اودهش اذاوءد وشل مه ةشيلا

 يراليلناو قطن 0 ااو تقةدص لاقو كدحضف شرطغتلاو يعلا الا ءانشالا هذه: لكنا |

 نيك رانيد 17 ريعش ركو ةطنح رك هل قاطي نابو هتميض درب هل عقو مث اعنطصم كيف

 دن 5 ىنادح لاق ىلوصلا 00-50 هءنططدأو هياعأ نم هريصو هتءيض ةرامت ىلعاب

 ىلع يدب 1 مهارب ا بنو ا1 لاق كلم تنعي نك كاب 2 هللا دع ينأدح لاق يئاقلااطلا

 ا يهرد .فالا ةريشع كلما: كيدع يو نم ذو الام ناحتلا  ريتام ن ٠ ضرتقا ةفالحلا
 : هيلاطف نوما أملا هنع يرو رهظ مث 3 ع اف ءسمأ من <. لو لام 0 اذا 5 [نأ هل لاقو

 1 نآلا صمالاو مف م اهءاضق كدراَو نيم 0 ا اغا لاَقف مهاومأب سانا

 مهار ىلا“ م يغمو ترتب و بطاشت ةدتمق تالا دنع ند يبأ 0 ي ريغ كل

 ا ينأ ن م. هةئرتتا ئذلا لاملا ينطعت 1 نئل هللاو لاقو هايآ | 3 رثأف ىئدتملا تل

 هل لاقف هب عقوسيف هلاقام ريد نومألا اهأرق 3 نأ قفا نومألا أ ةديصضقلا هداه

 كو مارا 56 ءب كلذ . ينأ لعفت هم مو لاملا ضعب ينم ذخ

 هلك لاملا ءادأ : مهارب وو كلذ يبأ هل ينوذ نوما يا .> يف ةديصقلا روظي ال 5 ناعالا

 هلوق ةديصقلاو

 ديزلاب حدشت رانلاك هل ن و هام ا رت ملا

 دعبلا لع للك: ناك دقام كلدن © عاوز وتمالاد تب رجلا قالذك

 دكا همايأ لم امون تع دس 0 مهاربأ ينطو ان

 ل24 الو هناك ف ةزاقا| رخل نو راص نكح أمسح تلا

 ةيقب هيف دنحال نكت مل اذا

 را نادك
 هل تفلس دب نع هورمدأ امو

 دج ١ سم رمق ع وتس حصص مت عج سس ست 2 مج ومس سس جب عم حج و ص سطس سس سم م سجل

 دز اريخ نمترنذام ناكدقف

 ديم نمو لووك نمافلا نيثاللث

 دن

# 

 دا رفعتم عاقلان هريصق * ةيرضبهقفيسلا نك

* 

2# 

 دقح نع كلذ موب هولق الو *



625 

 باسح االاهّقدق لضفل تمض # هب ١ بس> يذ 0 تنر واكو

 201 كال هل ويلك سانللف © للي لك” كلراقأا |ولع هوا
 كاضالا تلاطو ةودملا الف“ « اضاف تاموكملا ةلغ كارض

 بالاصالا هلثه نوضت نأ نما + تلطعو لع ةلكلا

 هس وع

 »0 ع

. 

 50 ناك دق يوه د ا نم تءمح 5

 5 خر ال يلو #١ ل كاضر نس>و

 5 لل كح اادأ ©: تاكا .ينر اما

 يعاشطا نع يلع ولا كسر ةشيشح 2 ءانغلاو تايزلا كلملا دنع نإب 1 دعشملا

 مد كاملا دبع نب دمح رابخأ هل

 : ناكو رفع> ماك و ليج نه هلد و تارزلا ة زمح يبأ نب نإبأ نب كلما دبع نب دمع 0

 | اهلطو ةباتكلا الا ينأيف مزال و ةراجحتلا ىلع هنحي ناكت#' زبسإ ايملا خ خركلارا#ك نم ا

 ( نرخ ( هل و كلذ ىلوت 0 وهو تاعفد ثالث ا 0 م غلب ا دصقو

 ّ 0 ا د ناك كاك كالا ده نياذخ نا رع ينادح ل 5 ند لع شفخالا

 ٠ تداألا مزابو كلذ نم عنتميف املغاشتيو ةراحتلا» قاعي ن نا يآ نمديري ناكو خرك 4 واجن 1

 هن رام تنأ ام يرأ ام للاو موي تاذ هل لاقف نيواودلا واوقات

 هاجو ناد كالو كلذ ىنكم هتف, تنأ امو ةعفنملا لجاع عدن كنال كنرضيلو كعفني

 انأأ هف وه امي عفتني انيا نملعتل هللاولاقف هيف نوكت 0 الا رك تو

 0 ناكل ل د د و حاملا هالو ا ننطا ىلا سف 0
 ااقلا يعرب يوشلايشوم سنخا * اهوطخ ىشش نيح اءاك

 ةف تأ ام لع اهدع كمولا ال هوا هل لاقف هبا ىلا اهم دامك .ععرد فال" ةريشع ءاطعاف

 كلطأ ندع ن دم حدم ال لاق نوره نب نوء.م امدح الاق ىلوصلاو ةظحح ( ىنريخا )

 هل لاقو هيدي نيب لثم مهرد فال ا ةريشعب هلصوو لهس نت نسا

 ارردلاو لحجلا لل نكلا ع ةناطا لاما ءاخرب كح دما ل

 سلو

 مهارإ اكن او فاعلا نم دحا هب ساقي ١ دع عاش كلل | دعا كح ناكو

 اردصلافىعا قخدرولا ب 1ط ١ * لكحو | الا كاد

 انعاش دم ناكو تاءعطقمو راصق تبدحاصو كف دذها ا ناق كالد ي ل سا ا نا

 مح َََ 7-2 اذاو ملكت اذا ظذفللا نسدح اعل ناكو لعق راصقلاب يابو ليودعق كك ا
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 يا 5 ا 1 ا مناطق ت7 طق 7 طل تس حددت تكس' إد

 نيدو نيماسملل # امد كب تفص دقل

  نيبم كلم رونو # لالج رون كيلع
 نيف كمر نظل © لاثت  كم لولا

 نيع كيدي اتناك # لامش كيدي نم ام
 نوره واو يه را ف تلا

 نيو" :ةلاثا اه لصف لك
 نيلو دوو ,لضف « ةنم ساثلا فات

 نواسوا ةنكتت *»
 نوءضم مسقم * هيتحار نم قزرلاف

 نكس 20 لضف ةلدخ 0

 هلوق صو شفخالا ايندشنأ تايب لا روز هللا حلا اهف يف دا تايذالاو

 هيلع ودب دل“

 برقلاالو سيك املس نعىأنلاالف * وبصت 5 بذعملا بلقلا هيأ قفأ

 تاي 2 ت١ بلا نم 20 تر ةادغ لوك

 نلقلا“ كترثأ كف كه: تاد داق اه ةياغ ديل نير نسدلا كرس[ ان
 ظل كلذ قح كمل ,# مهداقل كوع ا ولو

 نعاشلا 0 ريخالا تريلا اذو ندر هيد الا كام

 مديقلا لم“ الا نط دادو ف 14 راذلا عرش تعدوتماو
 دقو باوبلا ل دنع: نب هك تا لاق قدعسأ نب دام ع نع ىح نب نسسحلا ) قرع

 نيقاسلا مظع اليوط امك اناكو رثك خيش وهو هحيازرو هدمت امان يا ىلا 1

 مساقلا نب دمحم ( لاقو ) نيعلا | هيض العا هود 1 هيقاس يف دش ناكو ناند امي

 فلد يأ:ىلا لح رفةفدخلا نم هنس تاعوةقرلخلا ءافع نيج تاولاد#< نإ هللا ١ يا
 ترياق .ذادهأ حلا ام مهرد ل نيثالث هل بهوف ةديصّش هحدمو ىسع نب مساقلا

 7 : ةلوق هو تاق

 بام كيلا اط سلف تانو * باير بولقلا ةدئاص كتقرط

 باوبآلا امالط لس نودنم * تقلغو دووعلا اه تمرصتو

 « باذعوةيلب هيف سحلا) # هبالطو ىوملا نع نئدصألف
 باغر نيد_تةد.ءال هناحش * 506 بذوملا حدملاب 0 و

 تاعتالاو لاقرالا اهفش دق * يتيطم تاحر فاد ينا ىلاو

 بايدي دوب ززغا تاوشل 0 امنودو لابيملا للق انب ولعت
 د ا ريمالا يدل تال> اذاف

 * هدحو هسا نع ل“ 1 كامله

 بارالا تمت خا تب

 تاللعلا هنردإ سف اذ
0-7 

 1 لسا د11 اق الا 1قطع ل رسول يعج لام ا 71/173717
 عسل ل تسل يس سس سل سس سس سل سس ل سس سس ا سس 2 سس 2 لا 2 22 2س ل ل سس ا ايميل 3

 9 ع
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 هدايعلا قارط نك هايل تن الاف ريش 7 سل ول

 هدايسع يياقم ْق انرظنو ةنن اد ةدامعلا ند اًيضقف

 نم ال ةيفاع يفان |ىنعدو عوذمت ريغ تلاشت ةدابعىتاةميف رظنأ ىخااي كاويملام ريعوبا هللا

 : باوبلانبا لآ ةطب رنبا ىلعنب ليعمسا نبهللا ديعناك مساقلانبدمح | لاق د قدوعلا ضرما

 راضحاهلاسو هاعدق ةئاب نور ىلا ث ءيف ةنانورمع يراو> نم هلة راح ىويمهللا دبع ناكو

 ٍ ساجحو 1 اها راملف ارا لماعوهو همون نم لممسأ نهللا ديعدشاو اهرضحاف ةبراخلا

 راضنلا بايالأ وفصلا وول هونأ صخ ال مر

 اي هيف نفحلاو هنيع

 اماذا مورق يمه_ثاه

 انهو مولا ةوهقلا تمر

 أروط كي دش فرط نم وهف

 راقعلا فالسلا هيف تشمو # تبد نيح ينشأ 7 ةعاس

 ا هيفئاخ يغل 1

 رارفلاينني سينا يارزا

 راسا ضاق د ترط

 اسما ترذاح هللادنع تاق

 امل ىلاو :دئملاك يؤتشاو

 ليلحايصملثم اهذخ تاق

 راصةعا اههف رصاعلا بعتي # املو .افاطن ارطق تلقا

 رارفصا عه 6-5 العو

 نإ

08 

* 

2# 

3# 

 رادحتاموجنلاىرخ ا نمناح# اماف اضامْغا ينبع تباو

2+« 

2# 

2 

#2 

 «* تش ءارج توقايلاك ص

06 

 لات اطاشن هنم د>و الل اهذعل ٌْق هنانغ ند :نسدو أم هحدع ةديص) لاق باوبللا نا ىلع

 ع ةديصقلا ليعمسأ وأ يدكلاو هد ند 4ةيهسر 0 هدرو 0 ىكرف هب ريذاق اهائاق ند

 هلوق صو

 نيرقلا هنع طشذأ # نيقه بحال له

 نيزطلا الا نيزأطلا وحشا 0 سال

 نما نا هان « احد تاع اعاط ١
 * ”نوفلا  ردن» هب ,#* تاكو نونعلا ىكا

 هر ىلا كر اهلا نومأملا عادي

 0 ا
2111 

 ا عي

201170" 

07-0 



 ي ود فاو ءيرا نب 3 ةفيلخ نورهو ي- وع تحد لاق 1 هي لاق باو ملا 1

 لاق فهسولا 00 لكما ينربخأف هب ضرىعو نوماملا ن 0 لانو ه4> دمو ا دانغا 9 نيمالا ١

 ت اونلازبارعشب نوما اق ال لاق كا>ضلان نيسكا يأ ”دح لاق يلهابلا دخان هللا د.ع ينادح ْ

 دنا هللاد.ع ينادح ىسوبلا مساقلا ندا لاق ةتيأور نم 1 يناتو تاكل اذهيف |

 هل وش يذلا ا

 و
 د ا دلو ا بيرد كك
 دييعلاب رعأ هللأو لق # هداع ريخ هللا دع اعاد

 كسلا و: ةلؤاقلا نيب ةزيمم * ةمصع ساتالنوماملا | اماالا ٍْ

 لئاقلا ودها لع لأ نوم اللا لاق لاق ىطسوا اب لدهر تاسبالا هني 2 ةبواعأ ا

 ادسناو هيلع اهم ا و 0 0 - يلا اكباو ادو> يع 2

 ادن ماد ٍِط امدلا ف لازآلو د هدعلا كلاب نوم املا حرف الاف

 نيذهنا يوردقو كادضلاز ن- ا نءىور انك ل هاصيملو ةدحاوب ةدحاوو تاهه ا

 نطقنب ز> ينثدح ماقلانب نوعا لاقوهف هئمباذه ا لوقناو نيسحلل ام.جح نيرعشلا

 نبانيب و قحسانيسب عقو اه. الاك قحساأنب دامح نع 2 نيدبلا ريا اذهب ) ينريخأ و (

 وهز يارا دم اكس وراكم زان شتم ول كاكا فه ل ا

 لقع ةليتفلاو فرالا ةنزا جارس فاقمعاب تا اع

 لحجر بحللؤ مك !بح لحجر »2# يداؤذ 20 ءاقشثلل هداق

 ل كدحراصف 0 »9 بد ع 06 مد مد

 لقبو لخ كاوس ين #2 ا 00

 باوباآلا ىلع دءقاو اهملادخو 0 اع 0 رعشلاهل ل : كلذ غلب و هريخ يف دامح لاقو :

 1 ضرحت يلا هل لاذ ىنبايهلو كالامال لاقفدهللا نا مهاربا ىلاباويلا نبا اخ

 0 0 ندم در 9 ندا لاف راف دك عج | ثعكَلاَو

 مد هذا 0 0 ا 3: باولا د# نا هللأ د.ع ناكو 27 فراظ نونا

 ناك امع رص 0 رك كلل نع عطشاق ةديدش ةقض قاضف انا 0 ريمع يأ لزم نايشغ

 أعيمج موقلاو ةيراطاو ريم وأ هب بدحرو هيراو> فلان نك هعامج هل ريم 2 باصاق

 دح |امأق مهديع ماقافحرص.الو هرذع يف مح. لعد مع هر ئ قعموساعو هيرايزاؤلع.شساو

 لوقب امنا كيما هف
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 مهوحويم لاقف رون نب نايفس

 فاق ةبرو فود ع يمرو * 0 نيفس ىنب هلالا نعل

 أ متبالاب ظام ءيندلا 0 0 ملبس لف مهطو رضع ىف 17 دق

 مهماعط ىلاهوعدو هوحلاص مث ةشح وةعارش يآنيبو انمى ضعب نيب ناكو ضايفلا وبأ( لاق)

 سملتملا] وقالا لدم مكلو ىلامو ةميلو ىلا ةعأد نمو مط ىلا مرصن م جرم ثم هأ لاقو ىناف

 سودان كاف الا و « هلثع ليش دولاب اولي ناف

 مق لاقو

 ىلام لضف ة ةريشعلان :.ع لكو اذ ىناين تا نإ نارسس ىنب ِ

 ىلاوملاو براقالا نودحتو * يمالك كورشمَو 000

 لاوطلاد.علا اذتيبلالحأ 2 قب ةارش نك 00

 ىلاوءلا يرحّةسإ نيح ىنغلو * نغمه ربغف ع ا رمح اذا

 ىلايللا ىر> اةورثس>اصل »+ نكت 3 200 قوق و

 لا ار ] تاك كرار كى 0 3 7 - نأ

 لالحلا قزرلابهللا 1-00 #١ يناف ًادحت ىغل ان ناف

 هس وص
 باقلا كتبا كيفاكش تءقواو * ةياغدمب نمنيعلا كترصنأ اذا

 تكرلا كيَلرتق قَح كميل * مهداقل كو اكر نأ وأو

 ىرحم يف قاطم لمر يرودطلا ةفدص نب دمح ال ءانئلاو باويلا نب دمحم نب هللا دبعل رعشلا

 21 ا ور و يصل

 م5 باوبلا نا دا 0-0

 6-5 ةعم ةعامجو هد + هحاو ااه عا ن ه٠ قحسا نب بائع نب د2 نب هللا انتع وه

 أ لوط 0 6 >اق اهم 4-1 05 كذاذب هدنع 0 فول ب 0 ىلا

 نه اوعطقنا 2 0

 مايأ 28 2 0 تاع 0 5 ل 2 ءافلحلا هيج 0ع س0 || 0 لضفلا 0

 1 00 رح ءأبق 1 ا هدع هلآسف هبا م رفعت وبا ا 4عم ناكو رفعج يبأ

 2 نب مساقلا نا لكل كلذ يل 0 كاذ تحب 0 اذه هل لاقو بقلا عوق سم 0 اق هى

 ا هلق ندشلا اص هللأ 55 ناكو هربأ دم 0 10



 اهاح ور 5 3 حار ته # ينفاشف تودصإ انننغم ىنغو

 ا_طاحرو امناسرف ينرجعيو *# 0 نب سقم كل ىخا

 اهلال_ه 3 ردب.اهل كوبأ *# ةلق ءاش يئوهاال لانو

 || ناك ام لكو هبارش ىحاصيو هرعشيف ةحامتشاو ذييالا هيلا :لتخ يذلا ةلوسرب هيلا كف لاق
 ةعا كتان ارق دريلا نءنشفحالا 6 ةناماثبو بارسشلا نه هتاز> يف

 1 تاذتيعدف ةحيام اهل لاش ةرصلابةئق ىوه ناك ةعارش يبأ نب راوس ضايفلا أ 3 ا

 ١ رتصخ نم نما ارسم ال لا لا ىلع وبأ رضحو هرضاح نكي نسل ىلإ مب

 ا ضايفلا ىنأ ىلا بكف: كلذ لع 5 فيىعو هلا تفتل ملف

 + " ضاينلا أ امنع ىحأو ف ا
 ضارملا ءرب حاحصلا مقسرهو #* هيف هلم سام يف ع

 ضامغا اذ كنغ !تاثلاو :كقفحب قف“ كشا, نودع اعدفو

 # ضاق لمان اهلماتو * مه لفغت املفغت 3

 ضاءالاو يحول ارك اثلو « قف ودل ب

 ضاىعالاب ني_اذاب يهللاب *# ءاحيس ةداسو لوك نك

 يذا رتلا نولصو يف هيلع ر * دغلا اهلوا نابقلا تافصو

 يذاعتماو ينروسو يريكذنت «* ددعاو امه كاذ تفوشتف

 ضاريعالاو دصلاب .ًاميمح مه# تعو .حازملا بناخ تش

 ضاضفراب موعمج ليالا نذا * ىح كل اهؤافو ينافكحو

 ( ضايفلا وبا هباحاف )

 صاف تدؤوقوش.تنغا # نأ ىلا كاعد اَذاَم يرعش تيا

 7 كش ال ىلع ماقس نه * ع اذ كاد ىترذ

 شاورلا ةشارر تس فر را
 *« ضاعإاالو ميت يعارلا ع ها رك رلو ءافولا نك حار

 ضاىعالاو س وفنان وصوان #* دقاعت 2 0 ل *#

 ضايرلا تايلاح نم يبمبأ نه * باي فافعلا نه انيلعو
 ضار 0 سوار لد 6 ا

 ضارغالا يف ماهلاعوتو ب_ه-اقلا ةحاس يف نمقي تاظحل
 ضايشناو ز رحم يرتس نيب. # 0 وه 1 قريلاك ماستبأو

 0 أ "1 اهضاقتلا فاخأ ال

 « 2 ضانفلاوبأ ىدرلا كاقو ةراإد انتم ت ك1 ند
 1 نأ لا مم ناكو كات ىسوسلا لا ناسا تان

 يبقا فاح لو

 ( نورس نارا 1



 (غ00

 ليدخل ديلا نأ تلق” # اعبنم ليدي ناد. ىجتاف

 لدحرلا ل 3 اع * يد ع 0 0 خو

 "1 ل ينتلاس اذا تلا تال هل هيلا 0 اذد هند هن و ب ا 0 كيعس 0 ىدود» نا

 ىلا اا يقرا فالذ نأ 1 ىلع يلا مكح اهف مكتحاو ااهشاف ةحاح كءاذق

 ه4 0 هيلا هب ثعاو 0 7 بداذ هح ف ذينلا ند سملا اع هل نع هذ كتباحأ

 نم بهو ام رك لع ةعس ١ اظيئعلا تا نم هذيفتساو كلحأ للا ة ياتسأ ةعارش دبا

 تا 5 هدجح تك كك كنعد سا هدد حب ل اك يناثأ ىل* هيو كو 0 هنأ كذف ة ةوعم 3

 00000 نكي 0 كب قاطني د- صقأأ نع روزهالو ظفالا هركتسم ريغ هنأرق

 رغالو دمح نأ ا بوم 5 هيف لاست تنأ داو املع كب يداز الو ايفخ ىلع ضوأأاه

 1 كد.عسو كوبأ ي- وم هر ةلالك ربغو ةلاللك ٠ نعو 0 ا ندو كلذ لش نأ

 ةولرعو مانا نب نيصحو ءاهشلا ةلغبلا بتدح> ١ هفام ا رادو ةلصلا ر اد كاو كرع ور#“#و

 كيود دمالاو دمالاو ىدملا ىلع ىلوتسإ 3ك كنيرق عمطل دحلا 3 ىو وة درولا نبا

 كالو كف وردم ىلا ترردع اق: دشلف هلعا ىلع يلا م 5-1 5

 0ك لطلاو ىلا تسلا كاد يس ا نانا لع
 مهلا درطبو حورلا مالو باقل را يذلا

 سعت ”ةلمتلا" اند بسيد * ىفلا نود لالذ بد

 سشخ لاق اهرامح ليسناو د اهأر تمهل اذا

 بر رظناف ادب كدنع اهل تاغذحو ادهع اهل تنعر يك نإ بيط أه ريسشت ة.يسراف ةلك شخ

 طاسو يمدح ءاملا 1 امك ءابأ دقو هندبو كند تكلا عطقاو هاند هلطماق تو' الا

 ' هلو لثمأملا كابا ناب معاو اهودع اهلع

 ماكتي ال موقلا طسو دعقيف « اهعيطتسال دجملا ا

 0 ةثه ةييدللا ةزع كيوذف دا كل تريك او كناسل كترذف تاس دقو

 بقع كذع ينغ وا راقفالا وز #* فا تك اذ فو رعع ردابو

 اهاالل> اهماع وقسط هلل# ##ئ ىقان ت تانمجا دولا ي "ا

 اهلالتعاو اهنوم املع ءاوس "يرسل أ ىتعتال يجولاموتك
 اهلاز ره امم دل 5 تنءط ناووعا دع دار ا كرس تلرشا ذا

 اهلاح ا لبامل اهع طحناو # اهامح تفلكت المح تامح ناو

 اهاالك الع ىمْي امو كيلا * اهءارو نويعلا ومست اهم انثعب
 227 595 029071272009972 75 ت12 1 7272957177177157:5255257555225:00052005222727-1152 7اس ترج همس رسبت م هجرس دس رست ل سس



 ل 1 3 « ءاحرنبااب راوعتلا ك ا

 تدنأف تححح لاق 0 ندحو ضايفلا ولا ( لاق ) انكئاو> يغثو ةعامجالو 0ك 0

 : تاقؤ ةقان | مف ترحنف ملس نب ديعس راد ْ

 لبالا ىرذاماعطم ضب اناكو # ةيلاخ يو ديعس راد تدرو

 لغش يف نوه ال يني ىبفصو * ه 0 دنع انس نارا

 لّضنلا ةفخلاب ٠ 0 ملةموسوم # ةرثهد لاما لبانم تعّباف

 ل ينافم طا اوروز *# مط تلق مث دع

 هل قيدحص هل لاقف لاق ةلصلا 1! ةأفاكملا | 0 ل ىلعفو تاسالا تغاب و لاق

 اهب تغلبام ينا هللا ده دا يدور 49 تا 3 د ةريخنلا م طل تدحتسا دق ا ا

 نعولا دبع سدح نزع ةنامأ 5 دك سافا وأ ( لاقو ّ ند نيب الإ دعس راد

 1 تاكو ةعارش ينال ًاقيدص مل سا نب دنعش نإ ورع تال يدعس كك لس نب ديعس نإ

 ينأ ش امم اعا لوش ةمامااا 0 هغلبو هب ثيعب لازي ال ةعارش و ناكف هلوعت يده

 هيف لاقف أريقف ا كاذ الواو هدفرو ناطاسلا نم ةعارش

 قرلاو قدا ا لضاب * هيلطأ نطلق لكان يي رع

 قلاش عوف وت امال : ع
 ةئيدملاب هلهاب هلزمت عض وم دوسلاة

 قرحلاب هيبنح تمرخ يتلانم * ةفرغم ناسنالا» تدنا ينال

 قفشلاو مالسالا ة هفو ردم هللا نب ةنمؤم يو 5 كرا نياق

 قر ىلع الإ اطام> نو تنام. وع هيَ قدي مالا كقزز ناو

 قىدشلا ةرمضخ اممعطت 2 »# 0 دودخت رولاو ترس

 قرط يف كيناي هنا يو قرف * نطفوذس اقنا اكيقزرنيبام

 قاحلاو 4ح ول |١ يف هكراشت م ه هلك ان راقللا ه طرص يف كراش

 | هحزاع ةعارتش 0 لاَقؤ هلك هلك اق ال.شفط هَدذَنَع لوحوفو 0 3 ها ا ) لاق)

 ليج ريغ ريصلاف ىلهسأو * ل.شفطلا 4مربأ يد وح نبع

 لوقبلا برك يعتري عئار *# ليصف نم اهنط هللاو ناك

 لولدم ان ضع رمان هابل
 ليفطتالن أ رييخأ وعدم ن زحب هل ةضأز "ب اك انه اف

 ىلعبز يف ينفخ و 0 لا 4:ةف> اهقوف تافك أ مث

 لارا 0 هآر ا + طاع طفش َُك هللا ّ



0-0 
 _ "113111 حقل 1 التقت نا[: 1100 انطلاقا تطل ةتض 303 نشا ب طلسم “ل لا ل ناسا دلكتتالالا 72 د دع لا تشع اناا تالف ادت تحدت تمت

 دودصم شيملايفةفرقمفاتكا# اطاسي ءاح نا مهلاوب الو
 دو# ريغ قا تيلب دقل * هل ظافطاوذ مهم لاقي اذا

 050 0001 0 ءالا ليج دكا ىف دادقإب لها نم لجرو. ةغارش ونا ىرامو.لاق

 هال د( ناقل سيدار

 هسوصو هب رض تدجأ مث # هسادو هيح تأ اذا

 ةكفشا )الا هنت ترش * .ةنسح ءانثالا فا كاطا 1

 رخ الاوهذي.دنةوالحناهدحا لتءافدل انك نيعدب نم بلطف ديالا ذكموي ةعارش وبا زوعاو لاق

 1ك عر كو ةفاواطم انا دل لاق داق نك ف رشاف هتضودح

 2 يأ صضومح نع 3 # ىح سد ةوالح نع ينخيس

 ه يعرو ءاد ترا اذا # . ىلوملا خيشلا ةفولظم وا

 ادي_ح هحولا حسيب ةهعارشو ا نك لاق ديزي ن دهم انثدح لاق ناماس نب ىلع ( 0 |

 00 و لاق ع ردذلا لع دي ال يذلا هللا دقلعا نآق مث لاطاق ها رم يف: موي راش ١
 ترق ثدنحمح * نيلو> هرم هدنع 0 3 ةالطا 0 5 22-2 يبا فلح ةعارش

 لوشإ كل تأ يما قاطو |

 هقداصو ميدي كثيدفعا بيحم «. ىناف ءابحت عمي مل ناك نش

 يانا ينتذتف اذا 7 7# فلام ءأ ا ناسا ىل ناك دقو

 ه4فةهداصتق هلنقع نع هعدا

 ةقئاوب د عدلا اأو او
 * اهاحم نم ىتلاس اكلاو ةزينع

 دع

 هقفاواديشنلاو يمادنلا ثب دل> »* ا ' لاو أمم مرو د

* 

* 

 0 كالا

 هقئالخ ىدحتسملا لازءلا نايف # اهحابتنان س أملا تم“ 2 كاف

 هةناعأ ا تحاك حلو مكنم تضتعا يتلا سأكللا بيطااهف

 ىلع نب ليعد هباب تفداصت زاوهالاب ءاحر نب نسحلا تدصق يبا لاق ضايفلا وبا لاق

 هيلا بكف ةرداص»و همزل نيدب مملع لتعا دقو ءارعشلا نم ةعامحو يعارملا

 نيطالسلا باوباب ماقملا ىلع # هبناعتس يش لقعلاو لاملا

 نيقاهدلا نبا اي ينتلمات اذا # لطع امهم ين مآ تناو

 نيدللو امدلل حاصي كاوس *«* لح رنمزاوهالاب مويلا عت له

 ءلا تكف عفادن مث هبرق ادعو اندعوف لاق

 حيسفلا ناسايطال قارف نم # حق صان قبيح 2 *

 حوت نب لهسراد لاظ يف ةبحلا ىلع ديزي نع اكن »
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 يرد ا »+ يردخ ا مح ريا

 رة عرس مهاربا 71 1 # 20 اشه م 0

 * رمل و ةرمسع قاردص 1 د 8 00 0 د 1 131

 كياوخاب نعت هل ليقو اهعانن ىلع يبا تاوعق ةرمدلاب انراد ا ضانفلا ونا ( لاق ) ْ

 لاّقف هنع تز# نأ

 : 0 000 نا 3 نع ارغلا 0 تلاقو

 0 #3 0 تمأ ينيرذ

 نيفتض ةامحلا ءام ٠ ن* هق اع 2000 ينأأ ىعجو ءام ناك يدفاس

 ناماسنب رفهج نإ ا 51 5 دنع وعم وع 4 ناوذا نك ينأ ا ر أوس لاق ا

 كلذ يف 0 نا زاملا 5 ينازل مين ناضمر تك 1

 فشلا, تفؤرلا نورك ادعاقم هه  ىدعفا ناكلا 02 قف تككاوأ

 فدي يم سامعلا تكاوم ف ننال * اعّم سال تا 0

 اوفرصصناو لاهملا ام اودواعف # ةدحاو رهشلا ىلابل نم تبقب دق ْ

 ةعارت رش وبأ اهف ذ قاط ةليل يف هسرع قشاف انما نآسب هل لاقي ةعارش ينال مين جوزو لاق |

 كلذ يف لاقف انزع تبو اسوسع ناب تان ليقو كلذ يف بتوعق هنارما |

 طوخ قلقا امرا كور هون تطل ان و ار
 طنقي ثيح نم شرعلا بر محربو# لها ربلاعجري يتح كديور
 ليات كنا ىلا ارظن 0 * هباسح دنع ناحاعال لاق اذأ

 لهن تك نا فاول كل ك0 ةدبلو ءاعدالا هعازر ف

 طي.حفق قوقعلا ر>الاسستليو # اهسف هما وعدي كلانه

 طرضأ تلقا اك اًديحو تيار لك اع كلف لا
 كلذيفلاقف ارش اهنمىتاوالا لصر وهنأ سما نع زيعدنا اذهنايب نع هغاب مث لاق

 ساىعاو نءظن ىنع مهدعابو * ىسال> قرفو يح يف رهدلا ىر

 يمالفاو يرقفكاذن ءىدمتاو # هرب ال افالغ ىغب مهلكف

 سانا ىلع مالظلا يف ي رباب يسأو * هربا ناحم ناح 1 كم ْ

 لاقمت يكف يلدرف ةجاح ي ع 50 ينأ ىلا رظن راوس ضايفلا طا لاند

 دانا ف رس ين.ش راو ءاع يح # '
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 ينفااذخأ ةعارشوبأ هللاقفكح ارتقا لبقأ قج فارد ينطعألاقذ ريم ىلع ةعارشوبأ هحرتقاف

 دقو تأرم ثالث هاياءانغف قحساي نال كضرعا يعلو سعاشلا تفءض ىلعل دب ىعاشلا نم

 لاقو ل ةيالاع هياع بار

 رحنلاو قنألا نيب ةلغلفغم * ةحاح تاق يراام 'يغل لاقف

 رحبلا ىلعانالك ان اف رتغا !|تأقو © 3 ر>ز تت ا يناول أملف

 سيلا 1
 يرمانت نم ضرالا دأداكو #  ىدحتد | يت> لاخلا تاذب

 5 يد # انإ قغ هف قحسا وب

 اقيدص ةعارشوبأ ناك لاق دريملا ديزي نب دمحم ىنثدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( ىنندح )

 ال واهابا هلأ ةحاح هعنع الو < ءاس يف هقراشب ال ناكو ةرمدملا هدة ان ردم ند

 01117 ليفت عار جوا هع تو سانلاة عش ريدملا نب ميهاربا لزعاملف هعفشالا دحال عفشي ْ

 هللاو لقريغ ن 2ك انمار فرتكه قار هلا عد وملك ةياغةعا رمش * انآ, هللاق اقف هريغ قرب 0 ْ

 3 لأ مثلاطأف قبو ةءارشولا هقلا اق مه 0 2 هلرمأو كامالو

 فاخ كتئماق ابو-صم ضماو *« ةعد ف رس ق>- ل

 كلا ل و تا تاتا ا

 ءاراق مدعم هدنعو رتدملا 3 1 5-5 لذخد ةغوش يبا ُّ نا ضايفلا وأ لاقو

 قدعل ع ير, هنأن مجمل ف ا «رهدتبل لدا || هيور ف ردا نت مهاربا

 0 هنود سانا لخد حب 3 أوف 0 1غ قعأف ةلدللا كالت ٍِق يّورف عوررل هنأ ةنأاغلع

 لوقب ةعارشوبا ةهدكشل 1

 نار لا نك را راد لا عاملا لع :ىحتلا كلانا

 كالبلا" كا وم'ءا كلون ردا

 لامعالا طاصا ىلاتث # * نكلو لالبلا كدكو نكمل
 نال لاند ان سر 01 ورع و عش لاش ىف كذا اع

 مالا - تقعا قبدلا قى افا

١ 
 ظ

١ 
 ا

 00 7 0 هب يمو انعدب م لاقف 1 ل نع سلا ةعا 0 لاو يئايرلا هبرذ

 نأ فاحو سلخ يعد ن ْك اكو رافصلا برد ينأ كب ىسدع هز سمو كلذ لام نع اا

 4 ةعارش وبا لاو هوعذدبو هم هلا ود عش ىردلس || هسا 6-0 1 ال



 حلا ءاكب امو بيشملادعب » هيامزو هدهعو تاكل ىف

 نم رسهتيلاب لمر فيقفذخ يرصملا ةماعدلءانغلاو يسقلا ةعارش ىلالر عشنا كساكتلا ند هضومع :

 يئاثرلا كا

 4-5 هيشل وةعارش ف ارامخا 7-6

 نوعا رش نإ د# ند 1 0 نمةعارشي أن راو ضايفلاوبأ هساأن هلا هن 1-83 امقوه

 ةيلعا نإ سدق نب ةعب دضنبدامعنب ةيص نب كلام نب ةديعنبدلا>خنب مع يبأ نب 0-2 دم نب ةيلعأ

 وعشللا كح ةيسايعأا ةلودلا 9 رءش ند ىرعهعل ا تاون 0 ىلعن. بعص لب ةباكعنا

 لئاسرلا ي طامي | أدع صو ناكو هيهذ م يف ا وكو طظفللا ل مالو عبطلاو فرب سس لهلز 2

 را 5-5 هنباو ربنعلا ينب نم م : ين 500 جوهوةبول هبت ناكو ه هردع عما ا

 تامءطق 5 احدت 32 5-3 3 هنا ةئس عا مالا || 4 هندع ا اعمدق 2 را 1 هلادحا ةعارشيلا

 صعل دب ىلع راح 0 0 ةزاحابهللا هحر يأ لاول ع هقلأ ظ يناافو ةغالاو راخالا :

 ردشأم 100 نك اداو> ناك هناهنع داك اماعق كلذ نم هبارابخأ 0 اساوخا

 ةعيصأ تيمدق رثعق أيفاح فرصناو هلع هءأأ يع رو امون لكاس هيلع فقو هناوهب حسالا هي هيلع

 كلذ ف لاقف ا

 0 يم لدا د ركنا ند نب 2 رام ها يعن

 ىلعأ دال 5 رسلا ي دنع تبقي اذا »* ىلزع# 2 ند ىلا و

 لاو ةسفنو انرقفأدق نون2 اذا لوي هان هغاب ولاق '

 لقاعف هنع تءفادناو تكلم * يذلا, تدج اذا انون نأ
 لئاس ءاحام ءاطءالا ىلعتسمدو *# 0 ةيذلا روزلاىلعاوهادذ

 لئاوو مث مه هد ىلع * 1 لاح احر 0 ينانو تب

 د كلذ ُق اًضيا لاق ولاق

 بصعلا ف لتخم نوالا وحش ريثك © اديس تاولا نايتفلا ف تنك نت

 باقلابو ناسللاب الا ءرما امو * ةظافح الا كالوم نم كلاف

 22--: هه راكم »* يا

 راايف ري ويفاءلانعشلفأ * ينناف ماركلا يبس قطأ الف
 يدنع نك لاو ردا كك مهاربإ ينادح لاق نوره 0 نلوم و لاق قد (ينرب>أ)

 ينغيناكو انافطغ ةيمصن ريم ناكو يندملا يف نما ريمي دعك اهلل ااناو ا

 وهو هكلعوراتحاو هديا وص

 ايح اب نحي ايلق تعدص دقو #© ابر ةيحار لاخلا تاذ يسحنا
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 ماشه ن هللا دنع ىلوه دء> هب مو ةسرف هن مئوق يدوملا عم ريا 2 ناكو لاق

 يح كتدئح ىلا ددراف ين يرق مأق ير دق هل لاقق تحن سرف هيدن نيبو ورم نإ

 هيف لاقف هب ملو تك 5 يءر ه حور

 عضو ل نكلو قاكم 0 يدانا

 عجرأ هللا ٍك ينااموسالو «# ةباحا نسأل ااهأ يري مو

 عض وه رعشلان نه هبف ىل حالدقل # هلعش ادم> تيزاح ىو

 عنصإو لالا يذلا نسم * هريغقل هنع تيئاح 0

 عفنت سان :اىدليئرقلاتلازامو «# انني ةبأرق .ظفحم ل 2

 لاقف هيف هل كرش هعم لمحو هابأ ءاطعأف اكسم مياس نب 6 هللا 6 لاق

 قاملا عفن وأ ةفلع دقؤ:ع" هن .تةعطدا اديبعتحدم دقإ

 قفتم صرحا يفلئاساتاكف #* هللاس تحبصاام لاس داعف

 قةرااو ناكل تدع حو © افرط مك م را
 قدحتم 000 ,دلاوف 03 1 تك 6 تءاعف

 َّق "اس رد هدهد ن هيدوعقرو ا

 قرا رعوا قار كي لطصقا 8. اعيش يجن راذ رعباكلا عزان نم

 0 قدما دع 2 ىلا ىتك لاق راكب نب ريبزاا انثدح لاق ءالعلا ىنأ نب 32 ع قر

 بيصأ ءانحملا يبأ لوذ ىحب'ن لذفلا تدشن لوشب مهاربايبا ١

 عفنتو رضتال كماربلا ىر أو #2 عفانمو هزيم كلل

 عرزملا باطو اهب تابنلا رشأ 3 يزال اييرتسا اذ! فقر كل نإ

 عنصيام ىلا رظناف هميدقو * هذارعأ را رد تركك اد
 | الا يدنع هلامو ةعاسلا الا لوقلا اذه عيشأ ! م هللا و 8 1 اأأي لاق رعشلا ه .عأف لاق

 لاق مهرد فلا نينا“ هل تيهو دقو 3 تاج كلذ مو تلق لاق هلل اء هعواك 1| م ينأ

 دنع ني دما (يقر 0 مهرد فلا نونال فيك هل ةئئاكع رائد فلا نوبالثام هللاوال

 | دقو بر.صن لوف حام سإ يبأ ناك لاق خيش يبأ نب ناماس ن دمجحا 56 لاق رامع نب هللا

 هل لاو 0 املف ىحم نب لل. ذفلا باب ىلع ءارعشلا 0 يا

 رعش مهلك ىسانلا ا «# 0 ل-ةئد وج نماث ا

 0 00 داما دس دق هلأ لعو ىبل | اذه نه نق دلا يفام لوقيرو

 هلثم هتقيطل
 ©« ومص

 بنيز نم انهوم ف.ط راز نا # برطملا ني> تالؤ لايلا فاط

 بحرالا عارذ هنداسو تك مان نع يعل ترفنف تقرط



 ا 1 ا يا

 08 1 92 ل و 0

 مر

 قرولا أف 0 ن2 . ينَع يأ ا ةئااب . ينتينغأ

 لاو نيسكب 8 0 ياعااف يع ىلع يي تعا يأ

 قات ً 5 انا ا يفحمباصملا ع ادن 22 و برمَد ن

 قات 9 2 قبرلا 2 داكو ع نا هظيغت قف و امأ

 قر ههحوخاضةراشبلا يداب # حرف 0 ةفادصلا وذو

 زاحلا نم ةمدق مدقو بصصاال اقيدص قة حامصلا نب قدحسا نك يبأ نبا لاقو

 ١( بهوفنوضو مهابا ىلع هنولمحيف ارمتو | 1 رب هيلع اورو ةءام تبيح وهو قحتسا لع لددق

 1 لو, وهو ىهغ.و هفلخ اهثدراف ةرورسم اه لاق, ءانس> ةيراح بيصنل

 تئاقحلا لاقثلا تانف ل 3 506 ا 1 اذا

 حاؤملا» جت عال ليوط .رغا> © تدوم قدا ند اع ترد
 # 0 لك 1 كل ادف

 نئاغ رتغ رضاح ديدع كلاث "© هلام“ تيغلاتملا ”ليخنام اذا

 بساكملا .ممركن ماما يرب + امئاف ءازثلا موقلا بسمتك | اذا +
 ا هيف لاقو |

 قع رارغلا نونسم زيها م * يدنال زتم حابصلا ىب نميتف

 هدف رراخلاو فيذلا مذيال تف

 1 ل ا
 قيفرو بحاص هيوت# الو *©

 قارطو مهيد هيب ىلا #
 قوشيو مهولعي بسن ىلا * هتدحو كولملا باسنادع ناو
 قيرعو قءاسالا سانلا ىلع *« يدملا دعبناحايصلا ينب يف امث

 قيدصل مقداص نا يفاو * نداشمل متحاش نمل ياو
 ناكف ممرابزب هلرصاي نا هولاسو هنم داوقلا ءادهعسا يدهملا ىلع مدق اذا بيصنلا ناكو لاق

 هيف لاقو هلو هلصوف م راخ نبةةعود هرازتعات نءف

 2 بسد اذو ىوحم ام * احر ا هر !كبدحعو

 مث يب ريس مولا تنأو # دعما و 1 ناك مك

 مدالا كاد نم تددق لو # 0 هو ىلا طهر يوس :

 ا هيف لاقو

 دوعلا مدعم» امويلضاش اذا «* ةيحفدنعادوع سان ا

 دوا دحبأو ىض أ ةعزذ دو هي ل نع نوير ان اء

 دوعومو هنم لئان يف تنأف * ةقئىلع افورعسمويلا كطعبنا

 ديلا_هملا اعيممح كبلات قلا #خ ةهركم ريغ امك ان 1 دقو

 ديد اني ا

 ((نورضعار ا ياعالا 2 010



 (مي)

 مراغ لك نعمرغ )1ليقنا ل د * 6 بصخملا ىاو ند 00 4

 مئاط نو هكا كو ماو »+ اباك ا رو

 مراكالا كولملا ءانإال مائل © ىرذلا تعوذ كدامأ ةيلم

 ٠ مداقتملا مأ وقحسل هن م نع © اندع 1 يردمام هللا وف

 مان مالحأ سانلا هيلع صقي * ةييغر انه هتطعأ يذلا نظب نط ٌ
 لاقو تالحر 1 اهاَقلتق ج رس اا هيطع افسرفو مهرد هه ا ةرمشعب هل تاصماف

 اناكملا كللملا "كك_> 6 تيمو * يش كا هدر تاس دّقأ

 21 طا تالا اذا ره بع : قف واكو ةحابنوب و
 اناا اهم تل اللا كلب ل: نشد رفاط ز اتم تارا

 0 الاؤ مالكلا تزوا>و نإ 0 لك نْححاَخ ها ٠ ند 5 تلا

 * يفرط نكل يبللا تيطعأو
 هعمو بيصنلا مدقو ذاب ىسيعب هزنتي يدوملا جرخ دعس يفا نبا لاق مالو جرس هل ترماف

 هيف اهلوق هيدشن اف هءميهو يدوملا ىلع لخدف ءاحح هتئبا

 ناديا قرشع ءامو أن معأو ةذلو نع بر

 اماحالاو مكلنم جرمعلاا دياري

 ناذوملا ىهازو راهب نم * طاسب يببأ هيف هللا طسب
 نامعالا قئاقش يه زيرض# ذالا بشعلا نم رمضان نم من

 نائيعلا هلوط نود ترصق © يح نيساحتلاب هللا هدم

 ناماظلاك نيعلا يف مايخم * انت ثيح هاتفاح تففح

 *  نارسنلا اهف# ايرثلا لثم ةمراطب اهطسو اونز

 3 :كلا متارصيف يهملا لا هب ان ا اوشح من
 ناولح يناخم اي يف 0 يحش ءانغ يف نيراح

 نمر َهَقَلَخ او ةقنالا لس نم مالسلا رصقبف
 : هلا 7 وش نه ءدنع © يبا نهىلب ندسلاا كو

 ناس هسندل تدهش # رورس موبو 0 هلا

 ىدهملات ذب ةساععلا ىلع ءانحللا تلخد مْ لاق اهاثي هلو مهرد فال ا ةرشعب يدهملا اطماف

 ل 3و اهمدشناف

 تلكو ىراهملا مأ تفحت دقو * . يمح ىل ريخلا ةسايعاي كاني
 نيش نوسلا ام ك1
 كاس ل كار دل 0 هايل حصن, نم انل لاقف

 تمرده1لا نم م ةمر ىوس *

 تلح ثيح ف ريخلا لحم ناف + اءاسىذوع يدوملا ةناكيلع

 تلاقف بيطو ةودكو مهرد فالا ةيالثب اهل ترماق

 تن7170 2 ت2 دج 222 تصمم وعم ص هدر ”دجو و كو همس وتم هلت“



 لضفلا حدم يف 5 لوقي

 كل ىيمربلاو
 قاطع نرش اذا ءاطغا نإ
 مكلتم ايار اما كاءر ن١
 ة.ه ىح نب لضفلا ادب اذآو

 ير ل كا
 ادد | ةعالا 1 راس ابق

 نبك ؟ناطلا برا ضما لك نأ

 هباداع رواغم ل ىوم

 ضرأمعا يلاطلا ندعيص ىح

 هتفوذ ام 7 درع نبأ فاخ

 هلا الا توملا كار دَقلو. *
 اهب ادق هسفن كيلا يعرف

 هناو نامالا بون هتودكف

 الذ ال ةلحم كللااتمش ©

 قداص نطو َةَقث ىلع انا

 مهردفأا ناثالثب هل سعاو ل دفلا احسن لاق
 #* تدح ىذلا لسفلا دما يا

 « لاك يذلا عد برلا داح

 «© ا هما 0

 « انتحاس لح وأ اننهذمقاضنا

 ا نم لضفلا سف هللا -ام

 « مهفك اانم توحام اومنع نا

 مهضايح نع اوداذو ان“ولح وا

 « ”تيقح اذا اندلائرعاكستاب

 « ةللاخ صو 0 كةمرمضدق

 # ةرشاعمنع ان زح كنم ارداغف

 #* ةعداخم سام كلك ١

 # ا تاكا علطضم تر 1

 ل وت دا هب عاب 1

 * بوهو ىغاالا مكنم ام

 بيهم لال-لا نا هلال_+ل

 بونج نوقوست دارا لحر

 بوبس نماك نوزملا عدن
 بيذ ةدل رقلا هرداس بند

 نىدكت هل اق ءاثالا قدم

 «* ١ بؤتوىدتغت اياثملا هيف

 ٍبينم وهو كانأ مث كافحف

 بيصيو ةرم "يطخم ناغلاب
 «.- تودكم يأ كاالحا

 تبوضقم الو 5 هلع ال

 بولخ قوربلا ضع ذاممشلا ىف

 علضلاو ربلا بولق هيلع ام
 3 لضفلا عد مك

 عجتش سسايعلا ينأ 2 مويلاف

 عسل لصتلا ماب :هفمزأو ل ص

 0 مأ سانلا ماقأ يلاأ اف

 أوعنم 5 اندحلا أ رمل ن 3 و

 عرشلاكناردغ قف عورشلاموي #*

 عش يذلارصمالاو لزالزلا امم

 ل [ذآلاو ى جلاب كا

 علي نيح ا[
 عد لاؤسلالو لاجرلا ىهد

 علطضم كلما لقثب كوبا 6

سز رفهح ا تدع> 1 كيوس يبا نبا لاق
 كلوش | أامنأو لدحرتف | را مقل ةد

 مسالا نير سلا ل١ »* مزهزو مأر اتالم



00 

 0 تدشاكو 1 لسع يو د ةضورو 7 2 ل دل

 ىَرَدَع 0 الا ىلع انام تار طا و# ىنارف 0

2. 

 ةديصقلا ل هن لاقو عب رآاب 0 أممصأ 5 تغانق

 نحال نم نم ريقحلا الا ا عنا سس موأعتمو 1 0

 00 نسبلف د* علامو صا رح امويعمت# يف

 رغلا لطف نار مر * تاغلغت اا استعن أ كك 1

 ربعلا كلذ نمرْعْلا يفتءءطاذأ # هصلرح ا

 دل ةيس لع ىاللل ناينش «٠ داما . هه رغلا يف منك دبفل

 251007 010 2 لاف ياوسللا نار يون امدح لاق 0 0 نع (يرخأ)
 ءارعشلا نمةعامج دنع دوف املسم دلاخنب ىحينب عيبرلانب لضفلا ىلعلخد بيصنلا نأ

 اوغرف املف ًاثيش هل دءأ رو هاك نك و تاو يل سابو هويدا يت هود ردت

 هلوق اهلوا يتأأ هيديصق دعنأ مث داشنالا يف نذاتس | هش يف الوق يوري ناكو

 ابرق صو ناردولا كتساو #:نسطش رازملاو .ةئمأ كتفارط

 ا اهدوب دادولا ك1 # 0 وأ هلْ ةيم هلل *

 بيبر ءايظلا نم نغأ أشر « اهديح ملت, نيك هن ناكو
 بيق كاذ قوذو ىيغاصعد # كلاع رزّوملا تام نافصن

 توعو لد اقل حم أ 6, كح داكنال لزاتحللاه
 تر دال دولا نك ناير * ةعد ايلا ليكي نم اكن داح
 بيصخ بائآلاوضغ ىهدلاو # ةطبغب لالطاكب تدهع دقلف

 انضلا قرونم "لع باث دا

 برطت ني>تالو داؤفلابرط

 |او كلثا ام ةيم لوشو

 يشل كارا اهو تاردلا تاس

 اعاو نهبايسا ةقالعأ *

 بئاع ةبرذ ينم 3

 املاطو ماركلا ينب>اصي دقل و

 ًاننارط كا 0 0
 اهدار ل صن ءاس ل[ كلااو

 2 6ك ىدبا حرتقم آو

 سطر تاشلا نع داو#لط
 كرو رالف ملت لك وللا نا

 بسبرغ كلاح د ل نوالاو

 بحت ناسك |ضيبلا كبالطو

 بيزو لغلق نا 0 ناك

 تدعم وهو نانلا بيعي الا

 ترحم دنلا ىلا

 بردسو بئاصع لع ل

 رق دفا رآ و اهراس
 بيشف راحتلا ا درب



 4ططلل

 لاَقف بصللا ا

 تاعم نكد كرمعل هدف امو # هنع تدعرو انداو> تعا

 با وثلا نعت ريع دقكنطأ 8 نكلوب ردع اداوم انو ْ

 لاقف عيبرلا هباحاف |
 باوجح نم كءوسب امب كانا © انيلا المع نكت ال كديور

 باوث نم انيدل ومكل اف * ايطب ًامدق ؟داو-تدجحو :

 هل لاقف عيبرلا تحب سرفلا بيصنلا يار مايا دعب ناكاملف :

 تارهشم عِسراي لحمف # ضرالكيف ارهشم تدجحا
 تاعطقم توبيبلا ةمئمثم # ناع اهريخم ةياع

 تايفاو اضيبو ةدلوم » امدلاو تاكا ةيراحو

 تاهرتلا تاب ند انعدو ان انيلا اهذ_فناو اماحعمف 1

 تاهلوقتمثرضحلا 'يلعب * انيلا مطح برقع تعب ١

 جزه ثان تاء مْ # ىسرف يدوا هللأ لدس ف

 جرف ند يل ةدانع اه أذاف نإ احرف عبر نموجراتنك :

 ينأا هيلا عفدب ناهنبا يماوهطعن لفةيراج بيضالا دعو ناكدقو ةكمىلا عيبرلا جرخ متلاق د

 بيصتلا لاقف لعفف مهرد |

 مراك الا نادملا 36 00 ني ةلاسر عيبرلا ىَع اغلي الا

 مشاه ةاوذ نهد يفاو ثمن لح * ىنغلا قراطتسم ريغ قا 7 ما

 ماخو يدوعل الا و الو »* ةقلن ضرالا نهطبممل كناو م

 ةفاقد هيف لاق 0 قط ىسعلا زيزعلا دنع نب ةفافد ىلا يدهاف عيب رلا مدق م :

 ريباك” 3و ”تاوفاين تنين ا اكد ىلا

 ردقلاف:كلثم تردها امنكللو # تلف انس ياشبام نا واذ

 ردقلا ىلع كولمحي الاب مهلا # ايلاط دبال تنكاماسانلا لس

 رب الو التف رب نمىهدلا دب # لتنال ردقلا ىلع لم<ناكناف
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 ا 5 1
 يف بيصأ ناكو 4 ة9اطا سما يت هب قفري كزي ملو دنع هردع غو و هل ةقطعتساو هدنع : 1 ف اطا ا مح 5و /, ه 5 نإ : 2 مف : كن 6 1

 هيف لاقف ةييش هي | ىلا اعطقنممايالا مدقت»

 اماظع بيصالا نم نيرب اقلح * اما ت1 د مامنأ

 "00 لل فلالاو ةملاع .الوا 22 اهنراقدد فبما الم بوااقلح
 007 1 كل ا هوم ماس ياش للا
 نا ارو ؟باحسلا قون 2 ترج ام ةلماعا كلل كف ذاق
 اماجت نوضعلا لع ماتا قروب + تعد ام ةماقار كنركشالو

 ا ل
 لا اياد قاوكي هلا لك ىف هج هءانغإ لاجعرلا سقلا اذا ىنغأ

 انالكطشو هَ ملا « اطناح ا ةعفذم معأو

 اما رمال لكي ناف لا انت 6 هاف رانا
 امامأو ةفيماخ ناك 0 *« ةفلخ يناطهر ىوس نم وأ ٍإ

 سانلا ىلع هل قرشب وهو ةييث هيخا ةافو دعب ةماك ىلع بيضا لخدو دعس ىلا نبا لاق

 1 لاق من ىو هلق نأ يبأذ سرشب هل سماق

 نحش ىلع جا ال كدعب تيلا * انحش ىلتنك اما ريسخلا ةيشاي

 نعال و. دم لب نيبرقالا يف © 4سم عاقمق نبا دابح تدحضا

 نزلاو مهلا ريغ كتنرو امو * اوثرو ذا كنع اوزعتف مهتنارو

 0 اذه دولا نب هسشو 0 هناوذاو هلهأ نم رضاح هدنع نمو ةماع 0

 وحنلا نم ؟يث يف هضراع ناكو هو>مي ىديزتلا دمح ونا لوه ةيشافلاى 1 هوو

 يدوملا ةريضم

 دورس 2 ازد فاكاعلا ه8 كو كزض نلئادتكو

 دلولا نب ةنش 3 داك هلا ةةنه نكاو د ن

 0 رق لاق ( نك كا 0 اساس

 يأ لاق .نهاط نب رصتلا نع ىلحبلا 0 ّ كا راس بدع كاف عر اناا دو نب مداقلا

 هش م ةلحدق يديد ءاعش: دهن وهو 0 دهم نب هللا دنع ىدهملا ىلوم بيصن

 :١ وجم لاقق هيك ف أذ ١ ءاكت ل

 سهدلا مدق ىلع ى_ب ةءطقم *ينتهرحدقام ءامنصنمكوسكاس يه

 رششنلاىعايط كنداز ترسثت ناو © اههطكحوضو تناكتيوطاذا
 رصولا خفتنم ناعيش نأ تاقو # ة مامح تدب تق نا 1

 الا آن رانلا ةرورألا ةفاغ كعلم لس يف تكافقل
 ردصلانمقيضو يراخلاعم تيرخ# اك رهلا كب ينأي هنكلو

0 
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 اوعتشو يف ؛ءادعالا رك ناو * ةتوهاام لع يإ هلئلاثو

 عيضيال ىذلا كالو م « ينقوس كسلا ينا ةمارو

 مضومو لأ كنم وهمل لاق * ينعأت فيمصلا كالو ناو

 لاقو يداها ىلا هديب ًاموأف ءادوسلا نبااي كقتعا نمو هللاق مث داشنالا هيلع يدهملا عطقف |
 ىدوملا يضماف نيئمؤملاريمأ اي | ١ لاق ا هتقتعا يس وا ىدوملالاقف نيئم وما ريمأ اي ىسمومريمألا :

 هالصوو ضاسلاوداوسلاو را لإ نم هدع هيلع عاخو ةهنع كف هديد# صاو كلذ 1

 ققرلا مق م ة ملاس هل لاف قدرلا هقور ند ةقئاف هل. ةرفع> 5 لاش ةيراح هل ساو راند ىنااب !

 هتديصق لاقف مهرد فاآ ينيطعت وا كيلا اهمفدا ال

 لابابو قوش مهد جاهف © لاحرتباوعاصن اف ىملانذا |
 لاق املف يده ايدي نيد اهم ماقو ١

 لاماذو لها اذت بص الينح ادهم لاومالا يىل1ذ تازام

 ىلاثمال يدم اهلاثما ناك ام * ةيراح سانلاريخ نباا تحوز

 لال نح قامرد ا « ةمعا ءاضس ةض 0

 ىلامعا ري نه يل الخلا نبا اي# اهات هللا نا تموت تح

 لاس نهتدح رقاب فلالا ىل يلا #خ هل تاقف افلا ملاس ىنلاسف *

 لاذفم نما فيطل ىلومىلضف نم * اه 'يحانا الا كنفلا تامه

 نادت ريادع قت دور دعس يبأ نا لاق مهرد ا 0 دك راد علا يدا هل سماق

 تلخدو سيم لا ْق وهو لاقذ يديهملا لا را َ هل وط هدم نعل سا 1 هللأ دع ا

 لاقف تكمد رت ر املف ءانححهتنبا هيلآ | ١

 ا واَنَح اهنع لق نيع هر ةدلاو ياس كح كارل
 اوال الع تب رتكمر تع < دعوا كلل الل
 اهؤاسُق اهودغ لحام لاف # دصرع اياثاابا.ساءانححا

 اهؤاضقدربال ايانم فوتح * ينقلتنجسلا نءتافأن اءانجحأ
 اهواشر ثاوواهنها نعت ردا #4 هولدوكوب | يح اناءانححا

 اهؤالد رفصيهو يئام حتي » ةريثك لاح ريفىلديناكدقأ

 اهؤانع ريصق اه ليلق هه فشوكواحب ص ناءانححا

 اعوارلا هلا تولحتو هلع * ةيلط اش امداف ل50

 يسعلا كيلوا كَ 1 هدفر اد.قم ئدامملا قع بدصأ لذد او كيه يبا نا لاق ١



 فس

 لواو ءاوس عر راف # هباش هاعر هيبع تاف ف +

 لط2ىأرلاو يأرلايفةلطخ الو * ةوفه هارومأ اني كم ران اهو

 ليقم وهو هزاجتا يف فراعم © هل تنم هقانعأ انشأ ذا

 لقا تن اىدلا دل نكت الا #“ ةنالحل لقاذنلا دبع كان
 0 0 ا رتل ل ل رزس اةسسن لن يلا يح كلا انو

 لصقمووضعهللا لوسرنماذو *

 كرذلا كلايلع ا راااقلا رفا ا ةملم: ناهز نمر! هدام اذ

 نكمل كانا ايدول 6 »كلا انتاولد ١" نكن انما هلكش لع

 الصفمو ا وضعهللال وسرت رو

 اقل دك ايدج إف لعن, نسللا (قرخأف) اهعيج نم رات اذه ةلبول ةديصق ىو ْ

 ينثدح لاق كلام نب هللا دبع نب دم ىنثدح لاق دعسيلأ نب هللا دبع انثدح لاق هيورهم نبا |[
 0000 وو رد لبا اس يف نيل ىلا ءالود ضاشلا ايست يوما هحو لاق يأ |

 | و نإ ايل اولا تان راند كفا نيرلشس نولا لماع ىلإ هل ككاو ةميشلا ١
 بتكف يدبملا ىلا هرب يعيشلا بتكف حوزّلاو يراوإلا ءارشوبرسشلاو ,لك الا يف اهقفني

 كافر ف لدم هدشنأ يدهملا ىلع لخد املف ديدحلا يف اونا هإ> يف يذلا ْ

 عجم نويالاو ينبع قراف * عجوم مهلا نم لقت قا

 عدصتت ةمص تلظا ىماس * اهريسي فاطا ول تلاوث مومه

 عزحجم سفنلا نئاحاياثملا ريهج *« المحب ءانف تطين اهنكلو
 عثشال اهتاملظ يحد تلشن « اسدنح ءاملظ هللادالب تداعو ْ

 و هولا ىو :
 45 مو نينمؤملا ريمأ كيلا

 دحا يول عفات نمل

 عنعيو يبدي كنم أريج كاوس *

# 

 عسواو لجأ ير عاود 0 1 9
#*« 

 ع راو اكل 7 ٍ م ةغبص ا 2 »2

 و 00 نيح هض رمت و نإ |رئاع شءنت كفنتال كباو 3#

 تاع +؟اط ٠ ا عدي # يرجحامدعب ن٠لوا يذ نع كءاحو

 عدخ 01 اذا * ايئان تنك نا لعفلاب يح انم
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 ْ 0 2 ه لاش عموم 2 0 مقلف 00 مدل ال 00 0 ف مهايا ها

 1 و تا رفلا 6 مجاعالا نم "ا |وناك م 5 م رهو م رفظف 00 الاتق 0 -ةاو

 ٍ يف ناسغو ةعاضق 0 3 موي ناسغ نم افوذ اهطسوتن و مش ١١ فار أ دابا

 وتل الا 9 هوف رطت مهنا ّ 0 يد اوماقأف ماع ةدحاو ادب اوريصل 3 ند اود دلي

 سعاشلا لوق, كلذ .ىنف ةرقنا ةيحانب مورلا دلسب مههوقب

 داوطانم 'ييتارفلا ءام #* مولع ليس ةرقئان اولد
©»© 

 تصل عض

 للمملا توع يح اهدوعوع + يوتا" 2 د_عولا انك

 لقاك اك ىذلا لل 0 انهاو 2 ليلا 0 0 1

 نهدف مع ىلقلا ريت تناالو# هلع كساوي نلف لك اذ
 || لمر فيفخ ىكملا ىحيل ءانغلاو يدوملا يلوم رفصالا بيصنا رعشلا ليوطلا نم هضو ع

 || ىطسولاب هناو كلا“ لمرلا ف.ة> نا هت يف ةنان نيورم رك ذو هياعل دب ةتيسن اذك ورصتبلاب

 يملا ل هنأ حيحعصلاو

 د6 بيصن رابخأ اج -

 ١ وهام هللأو لاقو رم ميا ملف روص٠ * .- ينيدماليرتشاو ةماعل انأشن دم رعى دهملا ىلوم 8

 : ل 1 اطال 5 5 رفعج ط لاش هل 3 هحوزوه“ 0 ناواح و 0 بدصأ نودي

 لوّشا مقو هرءشديج نم يهوديشرلا نوره هب 6 ةديصقلاهذهو هالعلا ردو داودلاب ةعيض
1 

 لمحتملا نعاظلاو ىلا نيطق « ىنقوشب لازم يلا ىبلح
 كا 1 لرسم 0 جنم ىلا 0 0 كما

 ا ءادروأ ىحو ةسبق نر هن اك مسرو تانا لجحا نما

 لصفم نامح 1 رد 0 2# هناك > كر.ذيع نم عمدلاىرح

 لقعت تنك نا ضيبلابالط نع قفا ايصلاو كلام يجنزا١ اهنا ايف
 لسوتي اهب بايسا لئاسو * تعطق حيزا ةشوبحا نم كلف

 يح ضرالا *.ه ةاموم مع هاا هبودو نين.ؤملا ا م كا

 0 ص هكيع الح نو سبدم4>حع مص ةخ هن 6 لكس كا 12 كلم ىلا

 لححلا ءالاوددام ا لي # هيود ريسلاو نانا ١ جابنا اذا

 لفغت | طظفادح باقو ءولك # هري_ص)ا نيع د مائق ناك

 ) نورمشعءلا 35 قاغالا 520 (



 (*60 ظ

 ملاطسو روقرقلاةحاسيف * مهدلا تاقاحلا خانم سن

 »ل اساماللعم 5 0 هل 000 دابا ٠ نه 4 0 تأاَقف محاعالا مهعبنو 0 رذلا اوربعو

 هل لاش ممم مالع جرن هامظاف ورسام ل ماو و#ًامد مهرو2 8 ه2 هاج ديب مكنم اددخلاب ا

 محاعالا تمازوف راهلار ذا يفدايا مع قل و لب الأ افدح او هولَدَقف | >اعالا ا نحح نب ب .|ون

 مهم تاشب مةيلرخ ذأ تأ رفلاطث أوريعنيح عما كلذ ت تع نبأ دايا ا نع هأأ لغاردمب يندد و لاق

 رود يحس ند اح ىلاناكو مظعلا لتلك 2 مهداسحأو مهحاج هءاوعمجو لداقلا الا

 هد وو مهراثا يف مح نإ ريهز نإ ا 1 نب كلام ثعبف ريا يرسمك غلب و جاما

 طال كا 0 . ةرواسالا ن هدا ا
 ند 2 ام>ولاو نا زحالاو مهلاىل جاه #3 6 را م هع رادا

 ىلاعلا ةزمحوأ أما كل 1 يقرماللا لاق لوشامنو

 اريغ متتكنا اونمأت ال موقاي امج امو يرسك كئاست ىلع ©
 ْ قد يذلا ءاللا وه

 اضا ع يذلا ءائفلا وه

4: 3 

 م نيرو لماما »+ 8

 كرد ل1 صأ اودإتف

 ةدعاس نقع يحز ناافرت.ال

 0 هيلعلا مولا 0

 هراعش | ىهدلا اذه ياحي كشاام

 مكل ريذنلاو مكبلا يناتك اذه

 انتا نت

 اماطغهبرك ارهاب عار

 ع هيوور هنااا ه

 اعلضلا(*) عطش هاشح داك مه

 اعلاع ءادعالا ىلع 0 مور

 ايمو اراودط انما نوك

 اعفرلا هل يغب دلو الو مكنع *# هك لام هلغشلا سلف 0

 اعرضال وامح قال ن سلا مكحت سم 36٠ هنري م 0 0 تح

 أعم نيثراخلا ىقال ني> افلا نيز * هيحاصك وا نائش" كي اك

 ام>طغم ليللال يق كيتط ثهد # هل لاف اموب بئاع هباع ذا

 01 لك عز ركاز # للع احأ هويفلاف ةورواش
 اميسلاولابيرلا لتتبرحايف *« ةنبازم اذايبا عارذلا لسبع

 اعرصي رولا يفاعيمج هوعرادول * مهاك سانألا يدع ادحنآسم

* 

 , لذ دااب يحمت مكلتاذبدقو *

 تاكل ناونع لءدحو

 # لعب ل ند ةفيحصلا يق با 51

 اعفنام معا ريخ نأ اوظقيتساف

 0 ةرب 0 دايا ا ىلا

 دافقنلا: ::ق وس مكسب الف * ك2 دف ِي ردك علل نأب
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 ىلا لاو يأَز تلاق وزمعىف كيأزام ةدعلج مأاي اهاولاق اهوأراعلف فوشن يهو 0 0

 | كرا هللاو ِتلاقف هاتلتقذفا تلاواولاقف اع ص هودتعضوو اعط ةوددحوو انإ رد ةومكلط |

 هبات اهلا اوحرطق هشرت».ا دق بضو هشرتفا دق م ىدن برا ما ف منك نئلو مئلعف ظ

 ه1 رةلاحإلو هنا ةزححاذ هوءددوام هللاو 1 بوو روع حز تااقفامهشف اهمدخاف ا

 هير باكلا ىذو رمع 1 ع تو ةهطدر تلاقو ةيفاك ةلاضالو ْ

 بولثم مايالا نلاع نام كو © بوركم هدلا كا 2 ا كا ظ
 ناوبءدارتعلا يف مهظرط امور © لوداح ناو أوزع ناو يح لكو

 920 هلا ضءبو(١)الوسر ينع ا غابأو البد_ه علبأ

 برذلا 0 ي وعل نايرش نط # ايسأ مهريخ ارم باكلا اذ ناب

 5 سا فوحلا عي 2 نم رحئثم © اهعتي ءالحالا ةئعطلا نعاطلا

 برضوا 8#. ل1 ارمدعم نقلا كراتلاو

 بيبالؤا  نوملع ”رانملا يشم # ةيهال ىهو هيلا روسنلا يثع

 بطلا امادرا نم حفني ىبسلا يف * ةنعذم ءارذ_هلا قئاعلا جرخلاو

 !تيرض
 ام>ولاونازحالاومطا يل تجاه ه# اعزإلا (©) اهاتحم نم ةرهع راداي

 امن نم نرظنيال حطواسلا نطب .# مهلو_# تلام اذا ينيعب قرأ

 :لاب جزه ديعم نب مدركل ءانغلاو مه ىرسك دصق هموق رذني ا طفل رظخ

 د65 رءشلا اذه هلوقيف سيسلاو هبسنو طيقل ربخ ©

 رعشلا نم عطقوةديصقلا هذهربغ رعش هل فرع سيل لقم يدق ىلها> ىعاش رهعإ نب طيقاوه |

 ىندح لاق يرادالا د# نب مساقلا ىف :”دح لاق ىمع رءشلا اذهريم ( ينري>ا ) ةقرفتم فاطا ظ

 مهدالب نأ ادايا ىرسسك و نغ بيس ناك لاق يعاطقلان قر ياكل ىنثدح لاقديبع ندا د

 اول و كو ةض نعد ا حاونو دادتس اولزت ىح واخت راف تبدحأ ْ

 ةمظاكىلا دادتس نيبام أورسششاف م مسا نم لك 0 00 52 ءعو ني.ع ,كلاوذدل لاشامصنودعب |

 ىلع نورعغي اولازب و ةريزجلا 0 اواعلاخ ى > تارفلاىلع اولاطتساو قاروألاو قرابى لاو ظ

 تناك معلا فارشأ نم ءآرحا اوناسأى معنا كلذ نورد دارا 1 ا
 نم. ميلي ناك نممهلا راف متادحاو ىهؤافس ام كلذ ىلا اهجوز ىلا تادهدت اسوا
 لعحو تارفلا ام نوءطّشو ريقارقلا ىفممابا نوربعي اولم>و قارعلا ىلادانا تزاحتاف محاعالا |

 لوقي مهزجار

 اهات نم عض ىورو ىورو(؟5(0)لوقلاضءبو اثيدحيوريو )١(
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 هيرفص ينحي ناقربلا ناقرالا

 نائم ريع بوهو داما نه # ةواكنلا سفيلاداك الام كيطعي

 مد ةناحاو باكلا 7 ور< بلس قم

 ل1 لوتح نب نال نإ لعاك يب اذ اهم نيدررب نب ساعوب نالخعلا نب ورع وه

 نعو ةقرافي ال بلك هل ناك هنال يلكلا اذ ىمس هنا ينارعالا نبأ نع بيبح نب دسم ن

 هب داطص» بلك عمو ايزاغ جرذ اهئا ا م لاو هنآ ةدينع قأ نع را

 ةق لوك الو لكلا ورمع هلل. نم سانلا نمو.لاق هلعتتت نلكلا اذاي هباخحا هل.لاقف
 هالكأف نار هياع ىثوف هناونغ ضع يف هلل مانق الصتم و اوزغي ناكو لاق وذ

 21010 لاق شفخأل ان اماس نإ لع اف دقو ) ةياورلا هذهيف اذكه هلق مهفت ا

 لسنا نع ياررعالاا لبا نعددنع ياو يارعالا نأ نع تخت دع نع 0 1
 دق ناك هنأ مطاحر نم ناكو يلذهلا باكلايذ ورمع ثيدح نم ناك اولاق ةاورلا نم 0

 هيلعو اماعاودجحو دق اهاهأ ناكو هت و امحأف ةحيلج ما" بل لاقل مهن 0

 هوعبتت مهم اب راها رو ل انك كل راماع اء 1 ان مد 1

 ريسإ وه انف ءاماظ ةليأ يف ةديدش عر هياع تاهو قى هر ىلع مهو كالذ مهموب

 قيرطلا ىلعل سانلا ناو قي رطلا هللاو تالطح | لاعت هني نع اران 7 قا زطلا ربط ىلع

 الالف كم ىلا !رأت هول دق لحجر اذاف يسب ناك دق 1 3 ىح رانالدصقو كشو ا
 لعق د لا لاق 0 ذه مسا اق لاق نارودع 0 نأ لاق تن 0 باكلاوذ ورم هل

 0 الو ترسله هناا تَدقوأ مى كليو لاق 00 - كلا ليدعَو فاق

 يف اهاقن دقتارع هل ُح 0 مأ لأق ين هلل يي كدح له يتشا ور عل ذَق وأ امو

 ال لاق انيلأ اذام لاق ينةسالاق من 3 0اس
 اًواح دلا هوقلا يارواد ثلا نق دبع اذ قاطنا مث احابص لوتقمي احأر ة ءام ىقسا 9 |

 5 تاربع اه دا تأ رك لاق اهار 0000

 اوملع كيحتلل أوروط 1 ف 5 2 0 احذف هودلدو َى> هوعراف ا ثدح ل هءاط يي !

 ع ىلب |ولاو د تليد لاق جرخااو | | نواشتام لاق وراي 1 0 0 ا

 كالوف اندشنأف اولاق جرخ ال لاق ا

 لايقلا نه نيعصأالا ا ان 8 9 20 5 ُ 1 ظ

 هللا ودع اب هتلتقا اولاَقف ِهِلَدَمُذ وره هامرف 0 * لح هل ٠ 0 لأق 0 51 2 لاق ْ

 لوذخ دلل انه رك 1 هيلع كك 9 أ ١ مهديعل 0 مكنم 5 حر 0 مهس ل !

 2 كتلقق اذا ا 0 6-9 نا كعفس أم 7 اأأي كلل و ورة هل لاَقف ه لع داحم وبا ْ

 ىلا هن اوء>رذ ةيلسس اوذذاو هوو ىد هومر 2 هيلعا وق 1 كلذ 0 املف هنع |



 (00 ظ
 ا 11 ا م ع“

 تذاكر غىرغاوادهج م انك 0 نورغإ

 تئالحلاب ودي و م هزدحعل ار 0 يخأ 1

 برادا لك تبرحدك * ةهبيرض عقو تيش>و
 بغاولاعبضلاو يئذلل © اهب مهدي_ص نوك أف
 بلاعثللو تانكلاو ب رابط 0 *

 يف اياب ل ةأنغ 2 0 7 ا يغلا رخص جرذ ًاعح اولاقو ةليوط ةدمصق ىمو

 هنري لاَعف تاق ة هيح ورم ا نأ ءاخأ تسي هلم ا

 بضاهالاب هليروب ثدح ىلا # انملا هقاس دقل وزمت ينأ زعل

 كلااوملاو انملا قوس ا

 بئاطلاو قرلا عج هتيلم # هب تقبس هدعل يلا 3 5

 م يمل # ةميقم راجو يف رحج ة 1

 تلاَظو تح بولطعم 0 + نا عدلا ثتددح امم كلذو

 َن نم افوخ اهمدقي هموق نم ةفاط يف يفلا رخص جرخ ةدسيبع ينأ نع مثالا 7
 اولا قاطصملا وب هبتردبو 1 رظتناف ةعاز> نم قاطصملا 5 لع راغاف'زت

 لاَقف هب

 هيماسملا ةلخللا بون> 1 * ةيواعم وم يبامحأ نأ ول *

 هبداخلا تاتا ىركشر انكاع طاب ةليفرو ناهد نعرو

 : لوب زغرو موهمري لعحو

 ةعاربلاو داو :ئدتلا لع 8  ةعازد وي ناككا نازل

 »ل ةعازلا دهان ارش كول ار
 مهلتاقي وهو ًاضيأ لاقو

 اللا نولمح هوجولا ضب * الجر ميزق نم ىلوح نأوا 0
 الزغ اونوكي مل هوجولا عفس © السرو ةدحن ينومنل

 كلذ غلب و هولتق د مولتاق الزي مف و لاق ىعس نع مواسرىلعو ةدشو ةدح يل وءام لو

 هيئري لاقف يللا نأ
 نائق لام ردحص ىهدلل ناكل # هدإتم دنع لام ىهدال ناك ول

 ناو الو ظطقشأل ةعركلا كفؤ كسلا ةءاطملا تت[ 2
 ناييش ريغ ْنِإَ> ةقيسولا قاتم ةقءدولا لان ةقيقحلا يعاح

 فار : عاطق ةنها_سب باكر * ةياعم حاتم افلا 4#

 «# نابتق ناح نطيل لاح 3 0 ةازدش و طايه

 يناهلا ليك ام اذا نيائاقلا ف # كيو بارضاادج اذا باحصلا يمحي

 ناقرا حضن هيتطير يف ناك *« هل ان 1 رفصم نرقلا كرسو

 222 2 ا 2 آ
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 م7 ةشنلو يئنلا ردص راخأ 0-١

 اذه ليدهنب دعس نإ مكن ثرخأ وب ور# نإ 3 ىثب نكح ا ىف هلا هللأ ددع نإ رذعص وه

---2------00 

 هدهيور 0 ةركاو ا ١ ةهدشو 4 عال حل || ردصب بقلو هيسأ ند هندح وأم ا ا ا

 لحروهو مهرواح ناكءادمرلا ئب ند ليدهنب كيعرس نا ةعانخأ مذ سلا نأ ركذدل ةدمصقلا ا

 لع مهتعلو يع هاا رعد 1 ِظ مهوخا وده ماشا 0 ال ا راحناك هنأ لدقو هيو د :

 ا انأ ان 5 مصقلا هدهلاَقف | رذعص كلذ حغابق هراّ , كاردالاو قارا مهراجح , مدي 4 ءلاطم 1

 لؤش اهفو ءانغلا امهف ناذللا ناتيملا ا اوأف هلعف امو

 ناو فلا 4 كا امض لقا د 1 نيدع وملل اديعتنسلو

 اودمر م 50 موقلاو #0 اهرقحا 0 ار

 ركل هدالا كف رع لاع + اني فقس يذلا رلاق

 0 ركذ لوطي هيد اضاخرتم دحاولع باجحأو اهالاق دئاصقو تاضقانم اذهيف رخايأو رذصلو 1

 مهارب ١. نبهللا دنع نع 2 5 مَع ىنأ نع مربالا 0 تالا اذه سنح نم ننلو

 اودع هياجر ىلع ودب هد 0 تلاد أ ردم نحا رعالا ناكلاق لا

 لت | ا ىدح ريحصو 0 ا و“ 7 0 هللا دنع 3 باع 3< ةمسأو قدلمال

 مومسلا يا ا 5 مطَدب رش ا هه وهو را ديدش فصلا ما ماي أنف 692 ف عاطسلا هل لاقت 5

 0 2 هبحاصا يلعأالا لاقف شطملا نه | ورضِبنْنأ اوداكب مل ىح اوقطع :
 ن وفني مهفاوطال ءام وهوعأ املا كالد ىلع ل .دلان 5 2 ل رانا ءاملا 1

 4 4 مف هلمو هسوقو ةقيس ع دقو ا . يدع ليقا 5 مهس ةمهر ردف ءاملا نع 7-1 . اح 2

 | ولاقف لدحرلا لوم موقلا ن 2مل لاو تا ل 9 يذم موقلل ْز ل أملق ه.حاص نيدو

 لجرلا كذب نودي رام م ْط ا هف ىعاف ب ملا َقلا معسل 0 اقم 5 جده ىنب نكمل هاتر

 ماده ضاوخعأ يفهسأ زب ضر تح يدك لقاف اندفع سلف وكنت ترد اذا 3

 ا ادور هه رط يفعجرو هاه داعأ م ءاملا ٠ نم هس ارىلع غ رفا يور املف ههحوب

 وه مكلف ه4يحو 5 لبق اأو 0 |( ال لاق نار ذل 0 تل ع املأ ىلع ناك مهل دنعإ هل ا

 هر يف أودعف رخخأ مهس ة 4. ءهر رادقم ءاملا نع دو 44 هب اراظ دقو 0 الا اذه اولاق 2 ةفشااقوةشم ْ

 هفيس ىلع صم ومهزجعأف هودرطودهب كو عا 0 هلئمموقلا ف نسال 3 هعدج هل لاش لحرممفو ا

 كلذ َُف رعالا لاَقف مهوز#أف هوم أريصف ع حاصف ةيحاصل 1 مْ ا هلمو هسوقو ا

50007 



 كفر :

 د ريغىرغأاوادهج «-ايح 5 نورغي

 بئالحلاب اودعمو ى 1 هزدحعل ار 0 ا قرا

 راجت لكتب رج «* ةمرض عقو تيشخو

 بغاوسلاعبضلاو بذل # اهب مهديص نوك ف

 بلامثالو بائذلاو ةبرملا ريطللو ارز> 0#

 يف انابف ا.ه ةانغ يف ورمع وبأ هودأو يلا رخص جرخ ًاعيج اولاقو ةليوط ةديصق ىهو
 هنري لاف تاق ةيح ورمع اا ءاخأ تس ل ا

 بضاهالاب هليروب ثدح ىلا # انما هقاس دقل وزمع 3 روع

 كا ويحاتو انملا قوس اع 0 #* ةميقم 2 1

 بئاطلاو ىقرلا عب مح هتيم # هب تقيس هدعل للاخ ا

 كلو 0 1 ىهدلا: ثددح ام كلذو

 ينأ نم افو> اهمدقي هموق نم ةقاط يف يفلا رخص جرخ ةديبع ينأ نع مرئالا لاقو
 اوطاحأف قاطصملا و هبتردبو هباككأ ةش رظّاف ةعاز> نم ار يلع داق مثلا

 لاَقف هب

 هيماسملا ةلذللا بوح لها *# ةيواعم ون يبامحأ نول #

 هيوانلا تاقنإإ نارك را ع 010 ليهو ناهد طهرو

 : لوب زجحربو مهمري لع>و
 ةعاربلاو دحللاو ىدتلا لها * ةعاز ون يباح نآوإ

 هب. ةعازملا هذه ن نم وعمل * ةعارقلا رقبلا دوا> تخل

 مهلتاش وهو م لاقو

 البلا نولمحي هوجولا ضيب * الجر ميرق نم ىلوح نأ ول
 الع اونوكي مل هوجولا ع ءفس # اللتسروو هدد نال ٠

 كلذ غلب و هولتق ىتح مهلتاقي لزب لف لاق ىهس نوهأب مهلسرىلعو ةدشو ةدج ينوعنم لوقي
 هنري لاقف مثلا ١ نأ

 نائق لام رددص ىهدال ناكل.. # هدام. دنع لام ىهدلل ناك ول

 ناو الو طقشأل يي ك ل [فؤا و داما ا[ سا
 نامبش رنغ نإ .ةقيسولا قاتم ةقيدولا لان ةقيقحلا ا

 نارقأ عاطق ةبهاس باكر * ةيلغ».عانم ةيقرم ءاقو 0#
 # نايتف ناحرس ةيولا لاح # ةيدنا داهش ةيدوا طابه

 يناهلا لك ام اذا نيلئاقلا ند تكي وبار ضاادج اذا باحصل| يمحي

 ناقرأ حضل ه.شطنر يف ناك »* ل ار نرقلا كرسو
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 م ةيسلو يئللا رءص ا 0

 اذو ليدهنب دعس نإ مكن كريم نب ور# نإ مخ ىف نك قدا هللأ كعب ردعص وه

 7 ب ا

 هذهيور عر ةردكاو أ هك و.ةنع لاك ىغلا ردصب بقلو هيسأ ند اند واع سك |١

 1 رطل قارواح ناكمل دمرلا ىب نم ليه نب دعت ةعاشساهت# بيسلا نأ ركذدل ةديضقلا

 ىلع مهثعبو غلا رخص هارف مهو>ا وهو ىعاشلا م اح ناك هنا .ليقو ةنيز٠ ينب نم
 مثلا | انأ ا ةديصقلا هذهلاَمف ارد>دص كلذ غابف هراثب ا كاردالاو يازملا 0 مدبب هتيلاطم

 لوش اهفو ءانغلا امهف ناذللا ناتببلا | وأ اذ هلعف امو

 دحا هب ىلا امض لقا # الو نيدعوملل ادءعتسأو

 اودمر مهن اك ديص موقلاو * اهرقحا اهك اريثك تءاح
 كك هدو نع ط0 لاك © .هيبوضقح ىلا رأإق
 دوق هناف قيس لقا « ناو ءادفلابف 5

 اهركذل وطي هيحاصا مم دحا ول 5 : اهالاق دئاصقو تاضقانم اذهيف :1 يبأ و رخصلو

 مهاربا نبهلل دنع نع 1 ذاع ىف اع مرتالا 0 كاكا نع كح ارم ردو

 اودع هيلجر ىلع ودي ناو ليقع كلا د 0 يغلا ردد د رعالا ناكلاق حا

 ليج تح رد 1 هاوخاو وه جركل هللا دنع نب بح همساو قدابال

 مومسلا اهسيأف ءامابف مهةبرق طبأتم وهو 0 ديس يعيصلا ماناند عون ى عاملا هللا

 0 ةبرقلا زم برشا هيحاصل مع "الا لاقف 0 2 اوداك 5 00 اوشطعو

 نؤيفتي مهفاوطال ءام وهوعاملا كلذ لع ل اءدلان 0-0 تناكو كناكم ىترظتناو ءاملا درا |

 هدب مف هلسو هسوقو هقيس عضو دف كا يدع لقأف مهس ةيمر ردق ءاملا نع رخ ا لع ١

 اولاقث ل>رلا نورت نم موَقْلا ضعب لاقف الءتثم اطور يم موقلل زرب اءاق هيحاص نيبو

 لكدرلا كللذز نوطءام مط ا هف عاف ملا َقلا ميل اولاقم 5 لسع نإ حده ىف .نذ#ن هارت

 2 اما صارخا يفدسأ رب ير تح يدع ليقأف انفع سلف هوعدف برش اذا ا

 3 حاصف اديور هقيرط يفع جرو هباقت داعأمن ءاملا نم هسأر ىلع غرفأ يور املف ههجوب |
 وه ركل ههجو تدار لوف اولاقف اللاق ردصىذلا لحرلا تفىع لهءاملا ىلع ناك مهلدبع |

 هرئايف اودعف رخأ مهس ةيمر رادقم ءامل نيبو هئيب راص دقو م ٌّئ .الا اذه ولاقف ةفشااقوقشم

 هفيس ىلع سم ومهزو :عأف هود 0 و ءاناؤوَدَع هلم موقلا 3 ةعدج هللاش لحرمبفو |

 كلذ ىف مَع الا لاقف مهوزجأف ةعم اريصق امه حاصق ةينحاصل م 2 هَدَحأَف هلسو هسوقو

 بصاخملا 6 نود ءايلع #ٍ ا موقلا ا ع

 بحاص تعدو الو يمرا # الق عزف نهد تار
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 | لف سرف اهف قرغب ةري نوكت نأ كلذ نم ابجعت سانلا جرف ةمركع ةريخيف قرغ دقن
 | الا هنم نيبلام نيحملاف قع وهو نسرشلا ىلا اواو رش كر هادا ع

 || نبليدملا لاققيشوح حضتفاو ةمزكع هلع نلغو لابحلاو دمعلاب الا جرخأ اق ةقتغودسار
 امهب رخشو امهحدع ح رفلا

 ارهدم مل اذللا سائلا اذتف امه .ىشوخاو انف ضايقلاةمركعو

 اريمحل 1نم لايقالا الو سيئر * امهاني ل اذالا 8 ايتن اه
 ْ اهلا لو بشو> يفولاق

 ِْ شو ند متاح ن 0 ا

 1 ىلع تا>د لاق 0 ا نع دع نإ 1 لاق بتاكلا ساوب, نب دمحم ( را

 1 هديري الحف ا تاقف 6 ا رعش ياا يندشنأ لاَمُف 0 وهو موب لأي فرلا

 0" رفلا نب ليدعلل ةدشنأف قهسلاو لجفلا نب الغ لب كاف البس ابحت مأ نيمو ١
 : يحمل

 ضرفخ وهف فرطلا ضغعجارو# هدم لبق ضل انواط لدا
 لطي نايت وا ل ينقوريو ابملا عرار ل

 صل يح نسارلا 0 اذا داؤذ * هبات يوه 0 هل يناعد

 ضيهو ا 0 لاهم # هب 1 ها تاكل

 | يد لاق يدسالا نط اوبأ»( لربحا) اهاعذح يح هيلصاهر ؟ )تلو |: اهدع لل
 ُي ا عمسمنب كلامحدمو ةرصبلا خرفلازب 0 مدقلاق مالس نب دمحم نع يئايرلا

 | مداني ناكو تام نا ىلا اهب لزب يف كلام دنع امقم ناكو اهباطتساو ةرصبلاب ماقأف هلصوف

 ! هنري قدزرفلا لاقف ناحططبو قدزرفلا

 لئاللا تانددة دم الاو اعدق ةلياح ليدعلا لثه تدلو امو

 لئاونب ركب باونالا حتت هب # هرازا هادي تدش ذملاز امو
 3 وص

 دوز اهانح نم يندواع #* دحاام نع ءاهدب ىنا

 كك :اف اهاون فرص «* تطحشدقواب .> يفد واع

 نعذلاو عزفلا دوزلاو ممم سيل دحاو وهو اهح اهبابحو دجأ ام دش يأ دجأام زع هلوق
 نديم عملا © نراك ءدش ناكل تا ا فرصت ىذلا هجولا اهاون فرصو
 ةعاج يارهنا ةديبعيلا نعقحسا ر ؟ذويانشلا و رمعوباو يم.صالا رك ذاذكه يلذهلا يغلا

 ورمعل مهضعب اهيوريو يغلا رذصل مهضعب اهيوريف ةد.صقلا هذهيف نوفاتحم ليذه ءارعش 8

 زكا ىد ورق اهنا ةيوارلا تاج ن2 انج ىدع و منيب ناو



 (1م)

 نب ركب نع هف رسصنم قدزرفلا تيقل لاق عفش نب ىلع هد> نع ه م وانت ن :سارف

 ل2 يب ميهأ ل لاق كفاذ هتفا> نم لئاو نإ زك عاش م سار اانا هل تلف لكاو
 ىنادح لاق ةمادق نب رفم> (قريذ !:تويبللةورس رءشلا عئاض هنا ىلع خرفلازب ليدعلا ينعب

 |1لاق ةيوارلا دا“ نع يدع نب مطا نع قحسا نع 0000 كلام نب هللا دبع نب دمت

 رفلا نب ليدملا لاق قارعلا جاجحلا مدق

 لتاقي ال نم لك يسيو ناهي * اماف قارعلالهأا, نب لا اوعد
 لئام نليع ال اوميقتساف الا * هفيس قحلل جاححلا درح دق

 لئابخلاهيلع تءضاطقلا وزنك « مهعولض نيب موقلا ت>هوفاخو

 لحاورهئمريطلاو بقص ىلع هفرط باش يزايلاك حبصأو

 ضرحهنكلو الكلاقف كحدم هنا لوقن اولاق نولوقتام هبادتال هتغاب دقو جاححلا لاقف لاق

 لاقو برمه ه. اطب صاوقارعلا لها ىلع

 ضيوم داؤفلايف مظع كرمي © اءأك يح جاجحلاب فوخا
 | ضب ىعتاجتانلاىدي الطاسإ 3 جاححلادب نودو

 ضيح رتالاساغلايدياءالم ©« اهبارس ناك هايشا هماهم

 054 5 هس ل دناو ىكشو اطساو ىنأف ضرالا هيلع تقاض يت> هبلط ىف جاجحلا دش
 لوثل اقف هيدي ني فقو اماف ملاظملا بادكأ يف جاجحلا ىلا

 ناكم'لك تاوج دقو كيلا * اهلكضرالايب تقاضاذانا اه

 ينارت دضت نا الا كتا #« احا يعشوا نالميفتنك ولف

 هقنع يف هدب يف ناك نارزنخ بيضق يواف ريمالا اهيا 0 لاق تنا ليد_ىلا جاجحلا هل لاقف

 ثيح بهذا لاق كوفعالا طاسبال لاقف ضيرع تامعانلا يدبال طاسب هيا لوقي لجو
 انثدحلاق سارفنب مها ن دا ان”دح لاق نابؤرلا نب فيلح نب 0 را

 ميور نب ثريوحلا نب ديزي نب بشوح ناكلاق شايع نبا نع يدع نب مهلا نع يردعلا
 ك6 ردا رو .ماعلملا مانطا ف نايراتيو :فرشلا ناءزاتت ير نب ةمركعو يابشلا

 لاق رث# يلوم راسي نب زيزعلا دبع مدقو لاق هدب ةعسأ هم ركع تاع تاو داكو بعصم

 نا بشوح داك دق يف هللا هللا هل لاف ةم ع ءاناف قيقد نئافسإ هيما ةحششا م جوز وهو

 ءايع هذ لاقف احر ا هف كلو زا قيكدلا | له ىنعيف هلاع ينبلغيو ينياعتسا

 يفهم هلك نيحيعلاب ءاج 3 "هلك هوئجسمق هلك ةلحمإ مهرمأو مهني هقركو هموق ىلا هعقدق هانا

 تافأواملط تح ٍبشو> سرف ىلا اهوبرقف ةكمرب ءاجو شرشحلاب يطفف هب 0 طع ةرع
 نيحملايف اطروت يت سرفلا اممم و نيحملا كلذ يف اه 1 0 عز هيدينيب اهوضكر مث

 بش وح س رفاوكردأنيءاسملا رمشعماب ركسعلا يف نوديصا 0 موق جرخو اعيمج هيف ايقبو
 م جس جمع سس 7727272 222272227 227 عت م ص صس22:7:22-7
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 ةيغاطلا ورب هترسأف ثرحا ىنب نم نالجر رانيدو فاقو نب ناسح هعمو خرفلا مهلا بكرف
 نيرفتتسم اههموق ىلا رانيدو ناسح عجرف ةرصبلا و2 .اويحلو نلكرلا سم 0 ,
 أريمب نيعبسب ةحارلا مهنم يرتشاف الحر 0 وك رداف ةيءاطلا بكرت يف يقتلك 0

 كلذ ىف ليدعلا لاف هقاطاف مهم 2 0

 عئامو طعم نين رقلايذ دوع ىلع * مهرا د2 0 ق كار

 * ١ عراوش حامرلاو ماقملا ماثل مآ او 'ارسق ناسا ارو فتحا مه

 تدعم الا كعس ن ! نسلق 9 1

#2 

 عئاط وهو مكناج اس 1 خحرفلابو # ةرد غ ناسحو رائيدب مردغ

 عباصالا نوضيف دارك 0 »

 علاطو فاو ناريجلاو ةماعح مسيع مشملا نإ نول لا الأ 36

 ) نب ليدعال ل ونا لاق لاق يدعالا نع ينايرلا امدح اقر ةقادق نب رف ( و ١

 قرافملا ضب ىع يل ضم 2 ىف يأ ني نم كت ناو

 أ 1 0 كسب يف تكككشفا ليدعلا هل لاقف اذه تلق نيح كيس يف اك اش تك

 تلق ني>

 يدق نام قرد هللا # ىردش ىاردشو مجئااوبأ نأ

 ,| ينايرلا انثدسح لاق يعارخلادمم نب مئاه فاد وبا ( ىتربخأ ) ايحتساو مجتلا وأ كسماق
 || نب كلام ىلا ةعسرو دزالاو مع تعزفف ةرصبلا نم الام ةيواعم ىلآ دايز لل“ لاق ينعلا نع

 (| لاملا لمح اولاقو هب اونافتساو هنايح ىف ب 0 ابعام>اك هيلع ةعمتج ةعيبر تناكو عم

 | اطاطسف برضو هدرف لاملا قحاف هيلا سانل || عمتجاو ة ةعيبر يف كلام بك رف ءاطع الب تشو

 || اف اول_حاف اولم < نأ نآلا مكشنا ل هافو تح انا قاو ديزل

 ١ يلا هل. الام عمج ةرمصبلا ريب زلا نب هللا دنع نب ةزمح ىلو اءاف فرحي كلذهىف دايز هعجار (

 كلذيف خرفلانب ليدعلا لاقف دايزب هلعف لم لعفف هب اوناغتساو كلام ىلا نانلا عمتجاف هيبأ

 ارككسف امون ناسع انا انوعد ل ةمالط رهام ايفجام |ذا
 اريح نيع راف[ ءا ءاش اذا < ءراد تل

 ةد.يصقلا هذه لواو

 أركفم انيزد ىبأ ما تللط « عع نكللا ل كل ا
 أرقبعو ليغ ن> نم يثمام اذا هاك نازآلا ىخ راسم 0

 ارهض نيالا نم اصوخ ةلصقم * اهالك ىلا_باآل اياطملا يخيم

 | نإ ىلع يمدح: لاه دمى |( نب هلا دبع اند كلر سار سلا ل
 يا وبا يدح ينادح لاق يسقلا كيعم نإ و ا ةديع ىنادح لاق ناكل نسم ا

 ( نورشملا نيد
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 001 0 ار افلا لسا #8 ةرصتلا هدرز مارك ضيب

 لماوع ريغ نشعو كولملالثه * هطهرو ليذطلا نم نحانبأ

 لحت ينب ىلا شدج يف ههجو ناك جاحْلا ىلاوم ن٠ لحرلليدعلا لاق 1 ا و وبأ لاقو

 هنانو ار باسو هدب قرح 31 هلبا قاتساف هءاع ردشب له بره ني> ليدعلا يلطب

 هبوب قاعت 8 هيدي نيب اذه هالومو جاحألا ىلع اموب ليدعاا لذ دف نواح ا

 لوق. اثناو هيلع ليقاو

 ايهذمرحلارعاقوط الو اراوس * عدن لف نيلح يقانب تبل
 نوملح يراوأطل ات دلس هيف ءانغلاو ينتاب تءلس رعشلا يف اذكه

 ايربر سناوآلا .ض : 5 يح ناذالا يف ضاامو

 ايضخم اان وأ قتع ةئماسق # اهدودخم ير' نا الإلطاوع

 ايل را دا ماك لادج نشل رل] ككف

 ا را 1 ل ير رجلا نع توتال وردا
 اا الو امأ نممسي ملو ءاعد * بجي يلف نينمؤللا ريمأ نوعد

 هال ل نأ ناذيطا يملا دعا تاسالا ةذنه نم عبارلاو والا يف ىغ
 دبع ىلا يملا ن | هيسن يطسولاو ةباب د : ء يلع-ولا يرحم يف

 باص يابنشلا ورمع وبا لاقو سابملا نب هللا دبع ىلا ياشمطلا هبسنو فاثدلا مجرلا
 ليدملا لاقف رابج هل لاقي لحم ينب نم ل نينه لفاللا طهر نم 0
 هل اودع ناكو كالذي

 #*«* اعدادي نا نيو ل هل * 1 نراامو !راَخ را

 املطأ وهاذإءادعا سانا ىرت « امب أكف هفنا انعدج نيو

 اعدجارسثلان م طرف نعمانكرت * امئاف اراكب رابج 0
 اعاط نزلا 6 اسو اراكب * م-مفونأو مهديأ نه دقاعم

 ماقرتفاو !ممطقفنابرششإ اهو هيغاطلا ىنب دحا عكو دي برض اضيا ليدعلا طهر 0 لاق

 ا فتأ مطقب رخخفي لوالا رعشلا لاق امل دعس نب سبق ينب يبا هوبأو قا تر
 0 سيح ل ريفع كَ ًاحاف مم كالذ لَدك ن٠ نود هذدبو هشأ اوءطقن نأ اوفلح مال عب و

 لاف لحت نب 2 مثح نا دعس نب دبع نإ ةيواعم نب هللا دنع نب ةرص نب لاله

 كلذ يف ليدعلا

 عداخالا مقتسم نيهلا لشا * 62157 تاقام انس انك
 عداخلا 0 ماعط * | لكو ل انآلا ىرو“

 مهقح ميطعاو كمهوق فصنأ جرفاي ليدعلا ىنأ نب جرفلل دعس نب سف ون تلاقف



 "كك ب ل نس

 2 ءادقلا

6 

 ع ل

 كك كلبهح نايلاودلا زر

 مهاد ممم قلع ك1

 ار ل تاواطت اذاو

 اننا اذاو 2#

 1 3 ركب 2 تبدد

 هلوح كرادع بسإ 5 ميد

 مهحامر ,نذلا 1 طهروا

 اطاوا انام تا ,عشاد اذا موق

 موكيدق 31 م 0 نكاو

 ةيداع ةروس رس نو

 ميمي تددعا ا رارتقلا قبو

 نيل نع نادل طلو
 قر ناو نامعالا ىلع واهت

 مهاحر لوح نئبي تابرقملاب
 8 5 حيرمملاو جوعا تاو

 امل ل
 ةونع دنه نبأ اولتق مه 9

 كك ناكو شئندح 3 ممم

 هب اورك نا ءارعشلا كيا عهو

 همأ 0-3 نود ةينملا تدح

 4 بايتلا ةسلاخ ىفأو

 عدب ملف كولملا ىلع راما
 هطهرو ليدهلل حس ل و

3# 

3# 

2# 

 لطابلا لح نيلطإ رو ف: الهوا ك1
 رك ذو يملا حي ةياور نه يطسولاب ليش 00 نبال ةعرالا:تايبآلا هذه ظ

 لقامع اه هر كود فلا صيب

 لماش يرش للضف كس ا

 لذا ابايشلا عمن وكل دقلو

 لواطتم اهقوف نعرا عورشب

 لماكلا ديدعلاو مراكملا مه

 لئاشب -اودفدرا لئاعت مم

 لاجعاف_ نما لوس من

 لماح مراكملل ةدوه ل 1 نم

 لحاعتوم فتح سراوفلا مم

 |طابال اهاس كيب ملو اقح
 لثاقلا ناسال رذئافملا طش

 لهاذ ع ليد درو مالا مج

 0: : ا هور 9 د اذاتاو

 ا ْط ميدقلا حصو

 0 5 ىدب نم همراكمر 0

 لهاكلا فو ف ديزيو ةيداع

 لواثتو هرراعل ماطق ينباو :

 لياحو هدد مول نايقع

 فاحت :ندلا مكشلا قاع

 لهانلا درودودب حامرلا انقو

 ماعلا ردص ى رو ناكشلا ير

 ليانلا لف د 5 ىدبو

 لل الاس اهردصوت يدب نا ند

 كزاتلا قو هساحم تاس

 00 سارل

 لوانت ةعرك هو م

 أرءص الو ايدج

 :!و 7

 يميني دندن يح مج يي عي بملابس

 ل 1 ك1 رجا يمك يس حس 37577 7

 751275757972727 نا دق 7 زق: 2
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 هنم كلهاوتسأ نحو مغارب ال جاححلا نكلو هللاو الا ولاق رعلا نعأمت 11 يود 1

 تع.تحاوممف ماقأفان 8 0 نيئمؤ !اريمأانلأ نب واكل 77 0 انذاخنا وترفك دقفان 5 ناف

 اهلدم رفغيال ةيانح ك كب ءلع امي اننئح دق انا ريمالا اهب .| هلاولا مو 0 لئاو نب ركب هوجو

 لالا تنكف كاما تأ كلذ لهاق ترهو اماقك. 1 دياب !انيقااو اناس نأ داق ع نكئاهو

 مهاجر أ ىلع اوماقن ل اردعلا قسافلا م ردالا مرد 2 تاووفع دقلاقو 2 را || كلاملا

 "تا ردا نأ تن 0 يد ىف ل 4 تاط ل ىلع كك ريمالا 2 كلثم او او

 نعيد لدماحاق 0 هللا هححق هوب اهف سا دق لاق 0 00 ليدعملاانا 20 53 ساب

 لوقي أمنأ هيد

 لسلد ىلع 0 5 ناكل ان مع م 1-1 ملال :كولف

 لوس رلالذاادعب نم سانلاىده# ا وح ةالتسالاةِف 0

 لوةع باتكلاب ضاق هللا ىلا * همكح الا سانلا كح راحاذا

 لوز هك 6تا هم 7-3 تدو ل ميم ةف_لحلا هللا رسدعأ هب

 ع مامالا هللارمتن هبيوربو ٌْ

 لوصت نيح هللا نوءب لوصت * دلاخ ضرالايىفهللا يسكت ناف ا
 لوكن بحمام مهم اق © مهءالب ءاللا باكا تيزاحو أ

 كرد ل0 ا اك ع تيس كارلا
 لوكن حانخلا ا لزرع | مانا | ما اتقذا

 لوو ةلاحر نم 0 * هلو>وكاذ ت 5 ي رطق نهو

 ليزيو هن لوريم ريخ تكا # قئا فسوناا با'تتااملذا
 ع
| 
 لوقا 52 اذا #* هدحو ياو ريغ ادش تفخامو |

 لوص, ني>جاحألا ةءاطىلع *# اديداس نالاو نا نياقثلاىرت

 آه 5 وك وللاق لك لاف رداع ءالطعاو هل ضرفو تووعدق كلل واحاجخلا هكاقق ١

 لف اهب رذتشيو هلع |
 كناعر هلك د ترحو 86 لذا وعارتساو قاوقلا ف2
 لح انعو هلا ناد نارطخ -* ”ةواش قرتع قول موت ركاذَو

 لفاغ شدع نامز نسل يتح # هلالظا يف نه معتلا بعل

 لاظاوءرربغ نوف نلطع اذاو: # يرئام نسحا نبنيز نذحا,

 لتاقلا مهسنذ>او اهلا قدح #* انايرا نهدودح نائح اذاو

 ىل' اقم نبا نملعو ا. اا لإ 2 هت: نردح دس ال قايمرو
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 لطانأا ليد نولطاب رخو »+ اهلهال باشلا كرا ناب

 درب نمو نه ركب قون الا ضي

 ارق كلبح كَ ايلوذلا ّ

 3 مهم ا

 1 واطت 0

 موقو 7 0 ود تب مح

 1 انقلاب تا اورطذ

 كاكا م نم سراوفلا نا

 مهام رع ,نيذلا ةلاغتح 0

 موكيدق لثا م6 0 1

 م-ولثل نذلا ة.اعل دالوا

 ةيداع ةروس ركش 1

 مهعياص تددعاذ | رازفلا وسو :

 لئاويقسا تلت تر اذاو

 ني.بنع ءايلغلا بلغتلو #*

 قر ناو نامعزلا ىلع واعست
 م لود نامي 0

 8 5 حعرمملاو جوعا دالوا

 ا لالع نوموزا كعل 2 نطق

 هويع نيه نيا | ان مه م

 1 كر شندح وب 3

 0 10 نود 3 : تدء>ح

 0 بابغلا ةسلاحي ىنأو

 هطهرو ليذهلل ع 1

 رك ذو ىكملا يحي ةياور نه يط دولاب ليف ىناث حرس نبال ةعبرالا تايبالا هذه يف ءانثلا | :
 حرس نبا ىلا جملا ىحي لوحنم نمهنا ىاشطلا |

 لقاعع اهركوذ قوالا صيب

 نمات د ف تا كار
 لذا اباشلا 0 دقلو

 لواطتم اهقوف نءعرا عورشب

 كلمات ديدعلاو مراكملا مط

 لماح مراكملل ةدوه أ نم

 لد>اعتوم فتح سراوفلامم

 لبطانل .اهلش كر ف1 انك
 لثبقلا قاتشللا كاملا لهدا

 لها لهد درو ماحلا لح

 لما ني 2و د 41دك

 لف 5 لكب مط ميدقلا حصو

 لهاكلا قو دف ديزيو ةيداع

 لاكي هك مون نايقع

 لفاححو نسلاب مكشلاقاع
 لهانلا درودودب حامرلا اذقو

 ماعلا ردص ىرو نايسلا ير

 لئاثلا لضف دنع سياكىدنو

 ليوا اه تا

 لزانلا قحو هساحم تبكسإ

 الرا قولك 1ع

 لوانتب ةعرك كا 2

 تويم من ب سر سي بس ا ب ل اا

 م1377: ا 1 ات ق7: ةمنلان ل ارت 1315-5: انا 3357717 ةقمل نت تمت قت 7

 يب



 م اولاقف

 ع

 رذةشو هنع

 يف وع 0

 نيئمؤ ماريمأانلأ توداطامد ءرمأيف | انداطو اوتفكدقفان اح 1 ناف

 َ اكلم مهن ال ةياثح ل ءأع 5 م اثنح دقانا ريم الاون أ هلاولاقذ جا احا ىلا ل

 0-1 يق 08 ك1 5 كلذ ل هاف تاهو اماق كلا د ,١ انيفلا

 اكأو نب 0

 اهراس[ نكاهو

00032 

 لوي اشنا هيدب

 انامل ا م
 ا تح مال_سالا ة ةنق اى

 ةمكح الا سانلا 0

 هفيسو نيئمؤملا ريما ليلخ

 ممم هك 0 رمدعأ هن

 كلا نا ا ا

 مهعءالب ءالمأا بادكا تءزاحو

 تدع. أف 0 3 ؟ءتاصو

 أود. 1-2 ل

 0 5 يراطق نمو

 ا ار ؛ا' تتااماذا

 هدحو يفر 02 ف تفخامو

 أدب ٍِ را ن1 !نيلقثلاىرت

 لَقق اهم

 يلذاوءحارتساو يباوذلا مرص

 ةوسأ قيتع ىول مول ت 1

 4 !الطظا ىف يف نم 6 | بعل

 يرلا اه وي نو 0

 انايرا نهدودخ نانح ح اذاو

 ة:© نرتب ال ىنتنيمرو

 نإ

 هنم كاهوتسأ ن 0 مغارب ال جاححلا ركل هللاو الاو لاق ب رعلا نعمت 1( |زكو

 ا كيال ذأ تدار ناش يد ىف الراو هتعاط ا لع 6 د رمالا | 0 0

 ناب لدماحلك هيون أف هللا هححق هوناهف ف دقلاق تع نق لوأيف ليدعلاانل 2 ءانتساب

 تعلو ىلع جا قال

 لوس رلالاغأ ادع نم سأنلا ىده#

# 

 ن

3# 

 د

* 

3# 

 د”

 لوَةع تاتكلاب ضاق هللا ىلا

 ليلخو بءاص ماهأ لكل

 لوو سا ع داك اكلم تدو

 لوصت نيح هللا نوءد لوصت

 لديكم 0 انزع مه

 لولد نحو .ءطوال اهك اذنم

 لوكنت حاتملا نوهوم لزتع

 لوح و ةلاحر قم قلعت

 ليزاو هب لوزتم ريخ تنا
 لوقا فك نئفتلاَت 2 2اام اذا

 لوصت ني> جاححلا ة 4ع ا|ط ىلع

 .٠ - . بار ع تع - .٠ ا
 اهعئدرك ديول ءاولئاق حدعلاقف هءاطغع هاطعاو 4صروو تي كلوا جاححلا هللا ا

 لياعو ةبايص كعل تو_#4#و

 لح امو نا نا
 لئاغ

 لطاوع ريغ نوف ناطع أذاو

 شدع نامز ع مم_

 لئتاقلا مهسندخا و اهملا قدح

 ىله اقم نا نحءالعو ايصلا الا

 تعمتحاومهف ماقافان 1ك 0



 كف

 مع هر هواذوكباشيح كنب رعالوا تامل ردا 00 0 رمش غاف

 لئاقلا تنااكلع قد 0 هللاقف جاجا ىلا رصبق هب ثعبف

 ريمالا اهعا: لئاقلا انا لب لاق كم حما نادر 0 فكف « ينلانت نا نم: جاحتملا دي3وذو

 ليب_س ىلع جاحط ناكل * اماعشواحا يماسيف تنكولف

 ليلو ىنطصم مامأ لكل # هفيسو نيئمؤملا ريما ليلخ

 لوس رلالضاادعب نم سانلاىده# اك تح مالسالا ةق ىب

 ديعانتدح الاق ىباهملا رصن نب بيبحو يمع ( ينربخا ) هلاميف غباد ةيد لمحو هلبس ىلع
 نعءرفعج نب هللا ديبعنب رفم> ينربخا لاق يونغلا ةيطع نب روصنم ينثدح لاق دعس يبأ نب هللا

 بجاحلا همحح هبارب راص املف جاجحلا ديري جرفلا نب ليدعلا جر لاق يرطقبلا نامع ين

 اذهب ىلوا الو ينمربك | شيرق تالاجر دعب ريمالا ىلع لذ دي نل هنالاقو ليدعلا هيلع يئوف

 باهملا نب ديزي ىلا جاححلا بان نع ليدعلا فرصناو هظذحاف مالكلا بجحاحلا هعزانف بابلا

 لوقي اشنأ هيلالخد املف

 حتفي فرءاا,ىدزالا يتفلابايف © هباب لذبلاب جاجحلا مرا نئل
 حسا مراكملا يدياتلمح اذا # هلام لقام ىهدلا ىلايال ىف

 حر#و وات ءادعالا لعير>او# توحام بهتفرعلاب دب هاد

 حر مسوس كشو مهن ىنغلا ناب * اونقت نولمرملا هاناام اذا

 نا راب راو مهتوداثإ © هبات سارح نيقاعلا ىلع ماقا

 حفس سانلا ىلع هاياطع ناف * هفىعو ريمالا برس ىلا اولمه

 حرطم مزحفورءملاودولا نم * هفكب دوم نم جامع سيلو

 نسمح هلزضاف ىرحيف .تناو كلا لدرأل هللابو كفدي ترطاشو ات

 وأ جاجيحلا لئابح كقتلعت نأ ردح اودحت ءايلعب قحلا هل لاقو نءارفان هلرضأو .هرد بلا
 كنا ربخ جاحملا غلب و 1 راف اذه لدم ىلعكلف ماعلك يفىلا ثءباو هنحاحم كنحتح

 امال لاقوهتافف ليدعلا باطوديزب ىلعكلذ

 ضيع تاحانلا يدبال طاسإ «# يناانتنانم جاححلا ديزودو

 * يناات نا نم جاجحلا دي نودو * كلوق يندشنأ هبا لاقف كلذ دعب جاجا هب رفظ مث لاق

 اقينكلو ريمالا اهيا اذه لقا ملاقف

 ضمت عولضلا ءانحا نيب ارا « 52 ترض لسا راد اذا

 جاجحلا جامل يفاببشلا ورمع وبأ ( لاقو ) هل ضرفو هنع افعو كل ىلوأ لاقو جاجنحلا ل
 ذئموب مهو لف ركب يناذ هدا توه نام ل لا سرالا هتظفل ليدعلا بلط يف

 الوتس مط لاقو 0 اكشف ركشي ونبو ل-# ونبو نابيش ونب مهنم عمج نودإب



 ل

 فرعا رك ىل مح تن جوزف ارمع يمس مع نبا هتوحإو ليدمال ناكو انمرد مه٠ال لاقي
 | هيو>إو ليدعلا يثوق اغباد يمسي هل دع هعمو ورم جرو هوبريضلل هودصرو او.يطغق

 ااا 0 او دودألا انا اهل لاقث ةرشنم هلا ذوغأ يلا ماد تلاقف ينويس .اوذخأف
 006 اوذلا -- اوه ظنا انل اوماق الج رقارق ويحب ونا اذه لع انفاسأب انامح ول للاوف انيلع

 | هبرضو فيسلاب ةبرض ارمع برضف ةداوس هيلع لمح اوباف 00 ممم ىعذ حار املق

 داوس لاقف 1و عطقف ور+

 ل ا نادم ل الجر يرتشإ نم الأ

 رخ 1 لتقف ور# لمحو الجر مهم 0 غباد لفرح تا 320 ١ غبادل ورم لاقو
 ىلا يح غباد برهو أوؤرش َّ كا ىلع ليدعلا برضو هل مهم الت هادو

 1 كذدمب 1 جرذ م ا 7 لدتا يئاسشلان امعنلا نب ةضئار ىوادف ما ١ أعلا

 ا لم>ف يرتك ١ دقو ماشلا قيرط ذ>ايف لحرب وهو احاح ءاح دق اغباد نأ هل ليقف احاح

 أ قدح هع قاطناو ملتم وهو هتلحار ليدملا 57 غباد جر اذا يح دصرلا هيلع ليدعلا

 لوشو ليدعلا رعشن ود باكرلا كل 4.

 راع نم رايدلا را هفا لهو * راق يذ نم تر أ ئعاتس راذات

 راتوألا - لرادخ تح نم ند رجب * راقلا# لثه اقنع 0 دقو
 اى فلا ول

 الإ تمدقتو اديور يدك غبادو و ريسا و هف رءاال وهو هريصعل هيلع نسخ 3 دععلا هّقدعاف

 ّْ تقح يجريسا دقل هللاو ليدعلا لاق ِ نينح ىداطلا# 06غ هدعار ا كناري اعاو تدهذف هلبأ

 لحرلا دش اذا تح هنيعب غباد لمجو لحرلا ريذف كري 1 كركر "تاو ب را د داون
 لود 20و انف هكحاز كر م درب حت هيرست نه | ,ليدعلا ا

 ىلياغ هيي مل د ”ا #4 6 اا تال> يرن 1

 ليقص ديدحلا ءام نم م * هتعر ردلا ةليا نين> 0

 لدن مهل ! راك تاكل ملو * مكماما قيرطلا اذهمهل تاقو

 هيف لآَعَف نالخلا يززنملا ةموثزح اع ليدملا ناك ناظقلا سبأ لاقو |
 مدق ليلو 11 يف الو تندد © اهل نكي مذا ن نالح ين يحاهأ :

 كاذفا ةيلوت  هناحاق
 مكنللا انراد الإ راسقلا نم « لتي مو ماركلا وجي اا
 ميرغ رش  راثوالاب كنافو *« همورت ًارتو نالج يف بلطتأ

 ليدعلابرهف هيف دوقلاب هيلاطو فسوي نب جاححلا ليدعلا ىلع غباد ىلوه ىدعتساو اولاق

 كاكا ىف لاَقف هنماف رطب ىلا ا مورلا دلب ىلا راص الف مورلا دل, ىلا جاتخحلا نم
 ضيرع تاحانلا يدا طاسا # ينلانس 0 م جاحبملا ل ل هد

 ضيحر تاضحارلا ىدياب ءالم #« اهارس ن كح 7-1 هماهم



 1 7 مرق احر كنلا يحص د ةر اص 0 ىو تبلا ةيراب

 هأ ل دكمولا كاع نوم 4ةءمس 4 ندخا لو ءانغ 0 ف لاق 8 ١

 © توصلا اذه ةن

 تس و.
 ايداف نيلال ىلا ترارةادغ + ةقزعو [ريصتطعاال تمالا

 اكان كلطذا كعديا دف كا اك« حرام ةبكف كنع رشسا
 ايزاوم-اوهك لالا وار هل # :اذذلا تك نإ اند تا
 اناس تنل دب 2 ىرطاكل لا در

 رائيدلا_تلاط يبا نب . د نك نيسكلا نع ءالغلا يلا نب يعركلا هاندشنا ينارعال رءشلا

 وهو ىلا رعالا رعشلا دشنيام 0 قدح ساناكو يرائدلا لاق ينارعال ىلصوملا قحسا نع ١

 هباتك نم رضتلا كوأ ليش هلأ نب و ردع ءانغلاو #.فهل ردثلا اذه نااو هلق

 ا
 قرافملا ضي ىع ل< نهضر.ال 0 7 نانئش ند كن ناف

 قباقشلا كك نطخ #* امدعب نور و

 قطانملادش نهاهلا(١)كزلا اذا # هب ترزا اع نم ان ناك

 قئاوحلا تاعماللا تا #* انرودق اح يف ىلغتل ناو ٍإ

 نه ليق#” فرف> ديعمل ءانتلاو ىلحعلا جرفلا نب ليدعال رمشلا ليوطلا نم هضو ع

 1 0 ربا: باتك نه نإ ةيارملا ماعم .ةفو قدشاو قين ون نع ءاكيالا هلق
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 ىطسو لقت يان ل هرق هد سشدح - لاق و شدحو يعاشبولا ن ع كك ع تتاكلا

 ثرا كاىس نبهباءا نإ رباح نا ةعبب رن ف وع لإ ور# نبدوسالا ننعم ن .جرفلانبليدعلا

 نإ به نب طساف نب لكاو نير 0 نإ ىلع نإ بءدنإ من ل نب ةعمر نب با.ءلاوهو

 امسا داود سرف لكل ناهل ليق ب رعلا ىت# نم ل .ناكو لاقهيلعباغو 0 نبا

 صاتشلا ل وقد هشو ر وعالاهةهس 0 ةيليع يددأ أدم ةهمسق داو> قباس اذه كحد ناو

 ةعشو نا ث زد تاك رب 0 ناقؤزأ

 0 كددفلا اعمال 4؛تراصف »* هداو> ني-ع راع مهوبأ قول

 ةارما اءيج م-مهاو ةوذ>ا ةيناك هل ناكو ةيومالا ةلودلا ءارعش نم لقم ىعاش ليدعلاو

 نيكرولا 4فيفذ> يوءالز 0 ر :



)٠٠١( 

 ١ هكعم 4 دالاس ىتإو هل>ر مهلا | ةيلهاكلا يف بر ءأأب 0[ 3 ناك لاف اذه يف

 مهحالسو نآفي ضلاع الؤه لاحر مك. || ىمض 5 تطا# 9ر7 لاقؤ تا - ند افوذ دخؤيال

 !. هحالا_ش ع كح نأ 2 7 اوسلف تا 1 تادراغلا نم 4 نع يدنع مها

 ناك لاق ساوب نع ةديدع يبأ نع ملاح 3 اند لاق اود نيسكلانب د ( 0

 ةسم هل لاش مع 06 لجر هيلا مصاخف ريبزلا نإ مايأ ةرصبلا ىلع ةعيبر يبأ نب ثرحلا

 لوش ناك#< 32 ار ًاعنأ 4+ أع 2 ك ا داو 1 6 او 0 ناك< نإ

 اذ 3 با يف راح ما امااماذأ »# 2 ءا عقلا ُُق 5-5 3 ا

 ادغدب 0 هيصت امو # ظفتحاف كما ىلع فوقومكلاو

 ادنهملا ريمالا سار عطقأو « يالا ال كردأ | 4 يناف

 كير 0 هل نءطقال هللأو امأ لاف تاسالا 2 8 هاعد ربب زلا 3 بءصوه يلو 5 و :

 0 ل را هاو نول شد مث سيخ هب ع طار و هس نا لبق |

 1 1 لاَقف ضي رغلا ىلا شر رف هادم لجر ءاح لاو سلو نع عم عماح 2 ع ا 0 داح

 1 : لاق وه امو لاق هايأ يف دنع توص ن 2-3 كلاس ا كمت ءاطلا ن 0 كتئج يف يمأو 2

 هغدار كل ل نار معلا وأ + هضاب قارا نول بارع د

 062 قت ءزرارعم قفا كينغا كلو طوخ ىدم دف توصلا" اذه كلذ للا ليدل لإقف

 هلوق هانغ مث هتقان مط رحنو مهطزلاف ةيناش ةليا يف فيض هقرط دقو
 ابزقلاو موقلا لاحر كيلا يمض #* ةرغاص ريغ يموق تييلا ةبراب *

 رعشيف هتلمم ان كينغأسو جرس نب ديبع نم هتذخأ نذل تكاذه ضر غلا هل لاق مث هبر طاق

 اع 5 هئيطحلل هيورو 2 ده نزرو ىلع

 0 تان اود ءاح 1 * مطابأ ال صيغب 3 اومشام

 ايذشاصعلا ن ود 06 2 »# 00 ٍمطلادالاب ن 5 هب تع

 ْ ىوشو ربل و 0 م مدقأ ملول يلهأو يش كنيدف هل لاف 5 ليقف يش رقلا ماق

 0 نحل 1 --و فرصنا م اليلق كلذ ناكل كك عمسأو كارال اولا مد ْ

 مهانأو ماقأف هدنع ميش تا هلا امو نود نب لا يبأ ى اع لل خد هلآ تإَع 01 ٌ

 ع 0 دئمول سفسحلا وا مهانعو أوبرمشت تاردلا مد 6 3 0 1 ف ماعطلاب ( لا 1

 0 ل 1 كلل هك ةمرعو ازبم تطعأرال عقلا
 اكان تلط دا تعدبا دق كنك 2 حزام ة يكف كيرع رصتنت و
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 ايسش ةدءيدعصلا هب 0 6



 ويل

 حبلا ضرتعا ن .ىعلا ىلع اويلغ املق ىراصن مسمال ن .,علا ةشيخلا تت ْزَغ 1 نهو 3 2 : ا

 1 0 انكو اذك كب لذ دقو كان أك هل لق نا وذ امن“ امل قرغف ترا لع تففاو

 ىلع هان 1 هلعنو هما نكد هلءدح ةعيزل هب هب اعد اك ًافالغ هل لءحو 4وسو 0 افيطل 5

 نيكسلاذخاف ةعرز ىنحنا لفي ناكاك هعءاجم ماق املف هيلا دعصو ,اهخاناف بارس اه لاقي هل ةقان

 1 عفرأ ةركلا سل كلر وا 0 ريحاو لقت هن اهب اجو

 0 سا رجالاومتس ةس لاقف ساس م | طرا ناو انا ةعرذ او-اصفةعرزلزاو هوارف مهسؤر

 دق وهاذاف هيلا ود || عالطا سر ايأر اهاف اهك رف هتقان ىلا ءاحو سابنمأ بطرساوت

 تماتحلاو:ىساقلا اهلها داس ا كل نأ ىتسام اًولاقن ةعرز اونا لك
 ان 1 هانرك ذام هتصق نم ناك مث هيلا ريمح

 تس
 ابرقلاو موقلا لاحر كيلاىمذ # ةرىغاص ريغ عوق تيبلا ةبراي

 ااينطلااماءاظ نم تاكلارصمال# ةيذنا-تاذ' ىدامح نم ةلليف

 امنذلا هموشيخ ىلع فأي تح * ةد>اوربغ ا 0 باكلا حب ا.

 لش قيدح اضن ؛أهف 1 يلعس ولاب 1 نبال ءانغااو يدعسلا ناكح نب ةرا 0

 رعأةاو ىلعس ولا ليغ نان د هق ار 5155 نع اهالكي لعسولإب

 0 3 َن 5 راخا 0

 يعالاسأ لقمه نع 00 َ ةائمديز أ 1 ا 4. ا "8 || عش مو ناك نب لص وه

 ناكورءشلاي أءمهامن 15 ل 5 الممحاف قدز رف |او 0 -- روع ٍِق ناكو ةيومالا ةلودلا ءأ روش نم

 0 لاق ىلع نب نسحلا (ير ( هطالاوت الاف دود وهو اداود أهل رش ة مص

 فرشلا ف ةعاو اركئاوباناكو اخس ناك نب ة سم ناك لاق ين خكادملا نءزارخا ت را نب دمحا

 0 اادربب الا كذي لاَ دايز 1 سانلا هلام ناك نب ةرم بونأف رعد عيبرأا ىف نهأعي ماهو

 مقام ند 5 يفام ف رع ا هلاع دو 3 ع 5 ثتساح

 متاح م 0 هللا كاده بقاعف * يدنا فاك نتن 00 1

 ة سم حدب مك : يغب أر عش ضءب لاقف ريعإ ةنامناكح نة ىم رح 5 اشةنامع ا ركبل ااوب اعذف دايز هقاطاف لاق

 ادا اهفلا ف را بهات آو »+ داوح امماف ة 5 يك رش

 0 0 لاق ىا لا اند لاق نك ىدعملا دل 0 دم 0 راغصلا ديرب

 ةداقلا ا 0 ةلاو موقلا لاحر كيلا ىمض * ناك نب ةرم لوق ينعم نع دي

 ا أدبا ىلعالا مجال ءادب نافةيدنأهنف 5 دهاشلاوةم ةلالادهاوشن متييلااذهو(١)

 (نورشغ ا نال



 م0

 ناك ايلف ةيط دح ةمحارب رف كلذل اودعتسا مهل لاق مث افن أ تض٠ يتلا تايبالا رك ذو

 خلبي 5 ثد.ح دالبأا ند نخابال لاقو معلا ضدرا مو ىذا سانلا هعسو جر> هبال دعلا

 فاخو ةيمور غلب يف يدان رغما ىلا ىغ٠ مث ناسأرخ صر أ يف مهب لاجف ةعبابتلا ن 0

 0066و تاق تار هلأ ا لع راصا اذا ىد قارعلا 5 ليقاو هإ و نبا املع

 انلابعو ا دل نادو اند قرشو اباك ضرالا ٍْق فوطن اذو تي انرامعأ يند "لاه

 عوجرلا يف كاخا ماك هل اولاقو أرمع هاخا اوءلكف اندعب ميلع فلم نم يردن الف انلاوماو

 001 اا ال كلك إل كاف واقف ركملو كالح رم رع اوه لاق كامو: هدلب ىلا
 دق نوك او اولعش ال نا فاخا لاقف كم ا رظن نسحاو لقعأ تناو ك.ي>ا نم كلملاب

 كبف ىلع ءاسؤرلا عمجاو مهلو#ا 21 3 قد موقناوذ يدل ن :- كلما جرو يحال

 هعجعشت 0 ريمح نم كلما بهذي 2 نعل لاقو مهفلاخ هناف را: لاك اج

 ةتلع عجأ ام نيعروذ ىار املف كلكدم داب هتلتق نأ نيعروذ لاقف مدح لق ىلع نوقانلا

 ناكم يف كدنع هعضف باتكلا اذه كعد وتم يفا ورهءاي لاقف ةموتخم ةفيحصب هانا موقلا

 هيف تو 7

 نيع رار تدب ند كيه »2 موب أرهس ي ريشا نم الا

 ني عر يدل هلالا 0 ل تناحو تردغ هر كيناق

 طاسو هيف كراس مح و ىوتس وهلم ف هشأ 5 5 1 0 قا ارمعنا 9

 ملو مهدالب ىلا اوم>ربل هلتق ىلع ينولمح ريمح ءاسؤر ورم لاقفهمون عنم الا طق لجر هاخا

 لاقاذزو تنسو كتيمو ه3 يقام كتملعا 1 ل م نيءروذ هل لاقفرسشلاب نّشاو نيعريذ

 يد بهذ نيعروذ لاقف هدحم 0 باتكلاب 7 .ءدروتم ا ىدلا | باتكلا يف لاق وه مقو

 ا هب 0 لعفف هيلط يف أ أ كلملا لآ 3 2 ع آلا راشأ َ ترمصف مزكلاب يذخا ىلع

 لاق يناككصاب تء:ص كتيارام تدش> ينا لاق 2 تذخا دقا لاق اهارق املفناتسلا هيف اذاف

 مو فونت هه. ورم ىلع ىثو َق> هيلع تفلتحاو اهفا 26 لك نيحارم نعا كلكتو

 1 ناكو 0 راسو هل لاقيناكو 5 ىلع قيوساو هلو يللا لعل م 95

 لك ل 0 طبل اذا ريح تناكومهب طوليف كولا دالواىلآ ثعبي ناكو طولموق لل لعل

 ِ هسأر جرخا مالغلاب ىتا اذاف هسرح ىلع فرشي اهف نوكي ةبرمشم هل تناكو هب عفن رو

 ابي ما بطر | هب حيص 0 اذاف امندو حوكسملا ةقان رفاشم كو 0 ف قو

 0 وهو 5-35 ىهس هيو اود هل 0 ساوبوذ ةعرز ف ف 1 كلدب 56

 مدهو لصنالا فر>ومهف 03 يراصت اوك ونا رح دوَدَحال |نحاص وهو فسوب يحسأو 00



 : 1 1 1 او 7 7 يا لالا 3

 تاق ريخ ةئباخ نم له هره هللا كايح تلاقف كيلا ه.قارام يح نم يم.:-اف همأاي اط تلاقذ

 هللاو هاش امف ت.غر ةلعلا تلاق ١ ماج ودقأ ث و ع كوش نآك 125 لاق تذحا» هده

 يه ما انآ اهب كلما اننآتلاقف التعب ال ةيزاط تاي ا ذو ناجع ل
 لثم يف باوا نم ىحتست نأ اهلعا تاقف بطاشت اهاياف تلاق اهسفنب يه لب تلق اهسفنب

 تءسدق َتلاق كدا لوشاف رش ب امإ راسا تاه . يخأ انأ اهدنع كاذام تلاقف اذه
 تنكناف اذه لثم#يف باول نمىتسا يلا تلف نأ كيس ل و) تاق ن7

 لور لع دال ساو أل كطالا 20 ار رعد نوكت 0 درا هنا رفد يش : ىف ىحتسأ

 هحو ىلع تاك عا ىلع هللاو در وق لاق ىاعم اه نيلأ ةللش وا نيل ةقذم دج انآو هاوح

 || نع الا ابا كبرقا ال ينأ ادع هللا ىليعأو كلا ف ندالاو كورا و تلق 0
 ١ تلقفدعي ءدعن ناك نإ شالا دم الوداد ةدارإ اذه يق ىل نوكت آل هلاو ناكل كلا

 ةنس نيثالث نم اوم يعم تماقأو قازملا ىلا .ىم.امهاو ماو اهورو فك

 ا عر ك5: ةرك ً اوصا ةئدملا نا 0 ا تناك طق قو آ اع تا

 ا : كنم وندلا ىلع ينحت اماف هذه كياغا نم ينيعد تاقف 0 ا.

 | يردا ام تلقف ةعاسلا يح يدنع اهمها ناو اندلا تقراف يح كلذ دعب ءانغب امتوص ةعفار

 هذه ثدع نم نإ ةارعأ تدع يهمس ْق نا يمه

 كش
 انلا ىف ةفوط ىارارسر 2 1 ينأر نا سانا اهيا
 *- * داوتلا ةيشم قر رالعلا 4 يدر ابدل كرش
 يداذملات وص بيدعتس لفحت © ينارع مرصرع شدحلو 0#

 مه.  داصو ريخ لي اهملاو * داإو 0 مك 1

 داو لكحيف لابجلاك يبمو * يناخ سائلا تراس ثرس اذاف

 دامعلاو ىهلا لوا ره ظ

 | يطسولا يري يف ةبابسلاب لوا لقت فيفخ. يبيصتلا دمحال ءانفلاو عب نب ناسخ رعشلا

 | اذه لاق هلحا نم يذلا ناس ريم ( ينربخا ) هباتك نم نط سنويل هيفو ق>سا نع

 سس و ريح قس مْ ينس

 1 يبا نعءو ينأى عالا نبأ نع بن.ح و نع يركشلا نو نافحالا ناماس ن 1 ىلع رءشلا

 || ةعبلا ديعب رسعا لوحا عبت نب ناسح ناك لاق, مهريغو ىبكلا نباو ورم يباو ةديبع
 مهعضأ اوم زووظحلا 2 ا 00 ند ه١ و مهو 4 هو هودحو 0 هيلا لؤدف 0 دب دش

 مهدشنأف مهأدتبا

 دالملا يف ةفوط يارا وهو « ينيرب ينار نأ نياناا”اهعأ

 #3 3 اوعلا ة 4م قيراطبلا 23 يد 0 لب انقااو 0
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 قحسإب هداراام لطبو هيفناب الحذ لحخو كلذ مفد اقراخم نكي

 م

 ائاد دئاوءلا ض»ب امنا الأ هءاد نغ دق نهاضي ىمْن دعإ

 نم ا ةلوايذااو نامل يش نم 00 هؤادتبا يذلاو لوالا ليقثلا نماهالك نانط هنف

 لس ا ا عزا يردإالو همام هكا قدحسالهلا ياشطا ركذ مالا ي 2

 ريخلا انه و الكل قرا ل نودع نب انزع

 ائادرو اهدرب الا بوت الو * ةرق ليالا رذا الاهث تيهو

 ا سال قعد هي دكل « ماو دان لاما نأ يوامآ *« ىف قحسا ةعنص لمع ىلع
 هبينعيت> توصلا رادو ةسدمز و نمهيذ> ا يلوةفهنع تائساذا اهاكاقو ىمدع ةيدايلاريمع

 مهلا ءاضرب نيع لكي هلفاخل هاك هيئغت تاوصلا الغ نإ تذخنأ كليو قحسال لاقف ةفئلخلا
 نالف نع لاق هءذ> ا نمعلاقف ت وصلا م هانغ نمىلع ليقامم ةصقلا فشك هلنوضتو لش

 زو#* ىلا هحو 6 م تينا ىح ةصقلا َنَع امسك ل مو هق رعق 0 نع ةلآق ه.ةاف

 قالطلابهل ا ري# ىلع قدا لذ دقة. دم زو# نع هي تلاقف كلذ نع تائكسف ريم

 كدر وأ هيوادعوةهدك كرترالو هرادلذ د الوادي أ هماكءالنأ نامل ند 0 2 كو قاعلاَو

 : ملف قراختو ريم ةرضخح قلاولا ا ةصقلا نع ريم هقدصفو هتصقو توصلا اذه لاح نع

 هي<©

 تصيصسسا يمك

 0 اسل ناتو # 4 ىحأ تدق تاس ع

 أنم كلهأو تبن هك اان #3 2 ود لح ىذلا تدبلا اه .أالأ

 6 0 مر هقو هنناغأ - ند ردم لاب يى روخام قدع- ا ها لب طا ردا

 دعس ب دام ل ما ى 5 نكددحلا ( ىترخا ) هه رطل او ةيولعلا نش

 هج ءاع هللا ىل_-كص يلا ريقل 00 ند رد لاق ىديعلا م.م قع ليوس لاق هنأ 030

 رم

 لها نءهكالهاو تدل همكم اا د هود ليد يذلا كدملا 1 الا

 لهسلادرالاب عاطسإ ول كلظطو * هذل كلوحو تدب نم تناانب

 يلكذالوياوه نماسل نأ دو *# 4ب>ا تاق تانبأ هال

 تعد ءآ 21 ةكلاب ةاقوملا ةوكلا كلت ىر امأ تلاق ةيريؤج اي رعاتشلا اذه نم تاقف

 تدل نا و تاهه تااق ءايحالا َّق هلئاقوأ 1 ل اك ضم كانه ند تااق اهارا

 كلأ اهل تاقف اهظافلا ةقرو اهناسل ةحاصف يننحأف كلذ ناكل هتييغ لوطل عجري نا

 عجيسم و قل 3 ا تلاق كمأ 00 تلق ء ىلو 0 امريخ تدّف تأااَقف ناونا

 ىد ك0 ا ب تلق 55 ق ةفدطاب قارطلا رهط ىلع 2 عج ” أ سمعا اذاو لاق
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 ارد ك1 نم ةيححا 8 كت يأنلا ىلع متيح من ا

 امر موقلا ةنباا انيكر ناالزور * يد :تنناننا نيكل امو

 أوسم 0 0 اء نقلا *# + ءاردخن ٠ تزربأدق كلن هوو

 كل .ق” ينان يملا يحبلهيف 3 يع - ولاب لوالم 2 ضن رغلل“ اعلا“ 0 0 !
 املك نأ اهاهأ ىثي رتسلانم » اهعا ةا اهلا يذم ةيشامو

 امدلا راقي مهي اًددح تووس * ينا كريغ ع هةهص تلاّقف

 امرصتينا لءالااذه شح و * اهوح تراظنو امب ون تصف

 ع فوقو نماضر طقلاو د اي باي ء*ا| رانا ىعا ١

 رظنف ةءامش ةاتشحط تان مْ ةدوم ا تاك عا يار اماف هولتقيل هب اودغو لاق ا

 لاقو اهملا [!
 جرفملا ءاءقلاك امف كتك رب * ةليآ براين ينم كحضت ناف ْ

 لاق لتقيل مدق اءاف |[
 رف تاهل نم ةايل نأ #3 مكتافي ال ديعلا قاثو اودش ْ

 بيطو ا ان و نييح ند د دقلو ّ

 قرح بطحلا هيلع قلو هيف ىتااو دودخأ هل رفح هلا باد نياك دو لتقف مدقو لاق ١

 نع يف 2 نع ,هيبانع قحسا ن ندا ع لاق صهزالا ينأن 8 كد ص نبدمم (ينريخا )

 | نا هتاف اهجاق ركبتي هدل ناكو ةح حس احبس ا بديع كك للا
: ٍ 

 ناكفدعلا اذهىلا اهاكد الوكلبا لح را اهياحرسأ يشل 0 بص و لعءفف ض راع 8

 امبال ةيراملا تلاقف اههف حارف ةيشعلا كلب ايف حرفلاق احلاص لاق كدحم فيك هللاقمث امايااههف ْ
 لطيف ايلقتسم هدح وفهلبأ رانايف جر ةيحوىلا اهاكونا ةيشملا كلب |تءيض دقالا ك.سحاام 0

 كوش وهو ةروعش :

 رداصلا يفتناو اه رك 55 ان رضاخلا يف كلو>ث براي 1

 زد الاو ىداقلا ةليط 8 ةلاكخ ءارح نك ند ْ
 اذو نأ اوملعت مم لاقو ءاملا لهأ كلا 4ههيدحو هزل و فرصلاو اناغأ اذهنا حشا لاَقف ١

 اونو مهءاج امأف كعوط ندا هلتقأ اولاقف لاقام مهدشناو ريخلا مهريذلاو أةدءامو دقدعلا ٌ

 دعوم ىلعيفاف ةنالفالا اهتنبصا دقالاةا سما مكيفامءاملالهاي ىدانفا وءمتجا دفلاناكاماف هوكرتف |
 نم سانلان 0 ناآلاقو سا م ىؤب كم ع 2 ةدءصق نم هيف ينغباممو نإ هول ا 0

 هريغأ اموري ١

 انا نلك ى ىد هد كد وا نإ اعراو اناث يش نهد نس

 اناع الصصت نيقباام ةيقب © أ دعي مأ 1 |ىصقا نه نايقاو

٠ 
0 

 ا

| 
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 | عبش نا 0 2 || ذا هب را هيف هونغرب 3 2 1 1 هنأ راقت

 هشرط يفلاق لدحر اءاف هريغ هآرتشاف م همام عاج ا هله ا تيك

 ا يطملاراس اذا 5 ةللارع 0 املو .اًقوشأ

 اردصا هاما تسيعاولوا يشك“ اه يدم نااكلام يو [تنك الو
 | هما دال ةودلو هو * مكفياحو مكلام لوم وك

 لاق ماستب باشي ناكف هودرعساف هل اوثر اذه هرعش مهغلب املف

 تبط و سايرفلا نيه لع ىعرا# مكضمل 0 ف 0 دقلو

 زيزعلا ديعنب كلا دبع ينثدح لاق راكب نبريب زلا 0 المعلا ىلا ا ولة لاق

 ْ مم اسن يف رعشلا لوش بشن هودريسا|لف اهفدازوةيباو رلا هذه لعن وح املا نإ, ف س وب هلاخ نع

 0 ا ا بيش ١ ورهّشلاض رش يرذالا ىلع هءا>ر يدحااعضاو هارد رتحاف

 عم ههجوا لاح ل اك ع رث نم.ماقسلا ديرب اداه لوهو

 عستم حابقلا يف هلام م امساحم نم باخ يجن ربام

 عدبلاو لاما هيف دئراف * اهرفصو اهنول نه ريغ

 عجواي بيحلا نود انا اه * هلتاق ءادفلا يغبي ناك ول

 ىذلا: دبع وب |لاق لاق ءرثالا ةريغملا نب ىلع نع ي رماعلا ركبوب أانثدح لاق فاح نيدم ( ىنرب>أ )
 كل دنص تبل نق كرولا رسلاج هنا ساد سلا يفب دبع مححس ثردح نمانيلا هانت |

 ميحس لاقفن تالا ءادنإ ىلع ةيلاغملا ةدشو بايثلا قشب اواعتي نأ لزغتال اوسلج أذا !

 نما ا ءايط © انقل موب تايري.صلا ناك

 (1) سعات ريغ رظان نع عقرب نمو# رنزم ءادر نم انققشدق مكف

 (؟)سبالريغانلك يتحكاذ ىلع * عقرب دربلا طيندرب قش اذا

 ءادعصلا سفنت عجطض ااماف هيف مان يعراذا ناكناكميفهل ساحف ءالوء هما رعشلاا ذه لاقاملهنا لاقيف

 رداحا ف اواعرأ د« رضاخلا "يف كلام ةرك دب لاق مث

 : ركاملا ةركلا ءانس لدم« لفك ا ءاضتملك نم

 | هلتق ىلع عج افهب با ريساف هقطنم يف جاحاف كلام هل لاق وأن ك1 لايقل خخ ثاوأا نمددس رهظف لاق ١

 نماضر طقاي وهرثا نعو هو” ضفت:ماقفهبدار باع هتريخ!و هتنداخ هتبحاص هيلا تح رخام ادر والف
 كس وص 2 ا او اهعمهم لقاها اك

 ى> كيلاود# هل ثمدرباا,قشدرب قئشاذا#يورو(؟ سن اعربغ ةروكم ةلفط لعيورو 60

 هءافك اود ك دهاشلاو ةفاخالا باب ف نوي وحلا كهشت سا ةبأ ؤر لا ءالبتو دع نك رع 0

 ا
 ا

ْ 

 رارككلا هانعمو 4 صوصخ بطاخ ا ريوك ىلا فاضم ىنام رداصم



 ىنأ ياددحأ امك كاف ىلع نب ندا ( يردك ناسحالا ن . رع 2 ا

 0 نحت .ناكو ساحسملا ىف دعل يريب زلا هللا اننع نا بعص قدمنا لاق ةمَح

 لاق هب بحمإو رعشلا
 !اولصالاماقم راخعفلا دنع * هل نق ساحسحلا ينإ دءراعشا

 ] قالا ضيبأ ينا نوالادوسأ وأ « امرك ةرح يسفقادبع تنك نا
 (| ملكتام لوأ نابا نعالا ضعب ينربخأ لاقرهسم يبأ ََ 8 يرسل يقتحم آلا لاو
 لوش وهو ءاحذ ادئار واكو مع ا رعشلا نأ ناديا ين با دلع هب

 هناس هلو> ىثبأاك « هلا اح انيَع ل ٠

 ١ ميحس دشن | لاق مالاس نبد# نع ةفاخ 31 (انريخأ) كلذ رهاب قاطل ع هللاو عاش | ولاقف

 هلوق باطلا نك

 انهانءرءالءالسالاو تيقلا ىك 8 ادا تر نأ عدو ةريسمم 5

 لاق ءالعلا يلا نب ىعرلا «ينزخا) هيلع كتطعال اذه لثم هلك كرعش تلق وأ رمح لاقف |

 ١) قوشجاملا نسوي ىلغ قدح لاقر ردا دع ناكللاا دعي زنح لاتراك يد
 0 تر رشادق ىلا ناوعىلا نتكف دمللا لعتانعوب نامل كانا تم ياذ ادع 0

 ١ عاشلا دسلا لهأ .ظح اهئاف هددرافهيلا ىل ةجاحال نايئع هيلا بتكف رمل وب ايقيح امالغ |[ ٠
 ظ ساحسحلا ىنب ذحا ءازتشاف هدرف مهوحم نأ عاح ناو 0 تح نأ عبش نإ هم

 ىنأ ن هللا دبع ناك لاق نوثحاسملا نبا نع ريا اذه يعازألا 0 ميهاربا ىورو

 كا 2 900 عاج نا هذ لاق كال 0 : 32و راق لثف ةعمبر ا

 | 0 دمع نع ةفلح وأ د 2 ع يأ نع مزنالا نع ىرماعلا رك أ ند لاو

 ْ هلوق زم سادسا ين دنع دفنا لاق مالس

 0 انضر ىو نع مدع ينأثو انكح قدسوت

 نب دمحا ينثدح لاق ىنالديصلا رفعح نب دم ( ينريخا ) لوتقم كليو كنا رمع لاقف

 ساحعسللا ىب دنع دشن ايلاف ةقئاع كل نع ىعحالا دعت نع قحسا ينأدح لاق مساقلا

 بيشلا ىلع مالسالا تمدق ول رمع هل لاقف *.ايعان ءردال مالسالاو بيشلا ىتك * هلوق رمع

 كاف. ةيش نب نع اسد الاق رض نإ سصو زيزدلا تنع نبا دحتا( نرحا ) كا 1

 ساحسملا :يباالبع نأ فس نبا 22 02 0و6 نا مداع وباو ذاعم نب ذاعم انثدح

 قدحسا انثدح لاق فاخ نب دمي (قريذا () هلق ىذلا لقت كثردحلا 5 دو انهدر# دسا

 ساحسحلا ينب دبع ناك لاق همع نع يعمصالا ينحا نبا نمحرلا دبع. انثدحت لاق دم نبا

 لوق, هحبق يفو هحولا حبق
 ليمح ريغ هللا هارب هجوب # ةودغ نيم ادع اننا تلا
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 معالم

 7 ا ىنبديع راح 0

 نطيمهو نساحسملا اونب هارتشاف رعشلا يف اعوبطم ايمحأ ايبون دوسأ ادبعزاكو محس همسا
 ناديود نأ ةياعأ نب ”كلامزإ ور نإ دعس نب هاه نا 0 5 تعول لاق د يفإ نم

 ينب دبع 6 :عماح يأن ىعاز آلا دن مشاه انربخأ 5 دمع وبالات ةعزذ نب سنا

 لوش هم هريغ ةئدحتما 4 ه0 ها ل دا ذأ ناكف | ..جأ دوسأ ادع ساحسحلا

 نمتاملكب لثع هنا لاشو 0 هيلع هللا يل< يلا 10 هنا كيو ةللاو كك دعا

 ايدل روصم ندحأ ايدل نايزرالا 5 كفاح ندم 6 ةيوزوم ريغه رهش

 هياع هللا له ىلا نسحلا نع ديز نإ قع نع عا نبدا | ا لاو ىعموم نب ندا

 دملاقهل يغينيامو رعشلا هانماع اموهللا لوسر ك.أدهشأ ركوبأ لاقف هقيطيال لمحف *اهان
 نحبلحر 0 ةءلسنب دامح نع 0 كيل 0 6 ني ينثادحو فاخ نبأ

 املا قي كولو ذبهنع كانا كسلا ر 1 انه هلثم نسما

 لوش هداوسيفو يئأو 1 قيقر رعش 0 ساحل يي ديع ناك لف مالس نب دمت

 هقن اذ كلا نعول بالك ملاكل# ينناو ىداوس يناونأ رضامو
 هَس انب ضرب يهوقلا نم ض3 * هتحمو .داوس اذ اصيق تيك

 0 مالسالاو بيشلا ىنك هللا لوسراب ا لاقفايهات بيشلاو مالسالاب ىفك لثك لو ا



 يناهص ألا ججرفلا يبأ مامالل

 مسسعل ليسو

2 
 ل

8 
: 7 8 

 م

 هه
 2 )»ع اءزد نبرغعو ددعاو ند نو رشعلا ءزملا وهو )

 0 دمج | حجي بح

 م تيك ماع لا 6 0

 كل ) نيماحفلاب رداتلا يب رخملا ىءاس يدقأ 5 جاحلا ةرصح (

 هجر كي د م
 536 ) يطيقلشلا دهأ 1-0 دائسالا| حيحصتب 2

 م 2
 6 - هظياتتاو

 0 ا 0





 عا

 ناهد ينأ راحا ١و١

 هيو ةباز> يبأ ا ١6

 ةراخاو 0 2

 هنو للون نيرا راخأ 5

 هيسنو بررلا نب كلام زاك 1

 6 تع 30-



 01 هقل
 يبطل ااا لااا ااا ا ا ا ا ا ا اا < مم

  يناغأألا باتك نم رششع مساتلا ءزجلا تسربف ا

 *« يناهيصألا جرفلا ينأ مامالل

 ةقفك

 هتاضفانم رك ذو هرايخاو قدزرفلا سن

 تأ دنع نعدلغ اج ١ :ه؟
 ةيسنو دعوا نب رخص راخا
 ع

 ةيسسأ و ىجنراطشلا صفح ينأ را.خا "54

 كر ل

 1 دعا ا هيفا نو طاف هيورس و رافلا ورك قرد 12 نع
 هيسنو ةماصعصلا نب كلام رايخا

 نفل ون نضر ا نه راح“

 هيسأو مورقم نب ةعمر راح

 مهرايخعأو برئس نيلزانلا دوهلا بصنو يلد نإ رول را 41

 همشلاو لأ ومسلا راح م
 ع

 نالحملا نب هللا دنع راخا

 ٠ ميح 7 كل

 ةلدة يو هنسلاو قرد ذا كرا

 ةيسسأ و سورب را

 ةيديلو فويرعت ل كل كك راخلا

 هنسئوب كوالا | :تراحا

 هريخو سأوح بسن
 ريدا مها 0 راكلا

 يقل لا لع دنع نيو رع ةراغ ىاز تورخلاو تاراغلا ءذ يف را ريذ
 ةيونحم راخا

 ةيرويئطلا ةديع راخأ

 ةقدص ن؟ ل راخلا

 ةلعو نب ثرحلا راخأ

 هيسأو رفعح نإ هللأ د.ع نب ىلع لاح ١١

 هناسأو ةثمع راحل ١ جس

 ه.سأو لمؤملا زاقعأ 7 ١

 هيسأو كلام ينأ راخأ |

 هس ل إحنا 47 ا محا د ا ا ل د سا ل د 7 ا ا يا ٠ .٠ تسمح )| تح رح ١ اا يح حلا اخ ١ رح 1 ادحلا١ ح

 تب
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 أ ٌياوالف هقرسأ أيش يغتبأ قيرطلا يف يشمال ينا اذه نم قحأو انه 0 ؟درأ أ
 لوحر نأ اذاو اعريغ لط هيف م ناك ناك رلا ا ماني ة هع لاق أ - تددحوام

 ْ هلي نأ دير يذلا ليقمل نأ تاق هن لاق عمستأ هل تلقف هل رامح ىلع ريسي 0

 اذا يتح هتقتساف هراهح ىلع ت تابقأ مان اذا يح رو ا لارا ل ا ل

 هموت نم ظقيتسا 8 هه هتاف راق تدحاو همسذاو همذ فرط تءطق هب تزرب

 دقل يردعل لاق 0 هذ تفرع لاَ اظاذا كليذك وه انيق هر ا و راها بالطيب ماقف

1 
 ةتليف خر سى م ىقلام عسي تدْحأَ هب فس نافوخ انراه 0 - 0 ينمو ترذدح

 | ةرصبلاب ةارشلا نم الجر جاجحلا بلض مث مولا وبأ لاق * يلحأب ق لاذ ريكا راع لع

 ْ كاطوالا لوقي هعمسف هئمادق هيلع ههحوب ليقم هئازا لح رب اذافهيلا رظنيل ايشع حارو

 2 كننقعيل هللاو مرح ال لاق صالا ظظش اذه اولاق اذه ن ٠ جاجحلا لاقذ بقعأف تك رام

 ْ بيررلانب تالام نع رع ين اىعالا نبا ( لاق ) هناكم اظاظش 80 ف بولصملاب ضان

 | ةرمح هنع 0 توملا ىلع قر الف هقيرط يف ءحارك ند نام ن كيعس لوفق دنع

 ] اممف لوي ناذالاهو مت ميك 0 نمهموق نم را نحر بناكلا

 2 ايلابل مىقم هم يلا هارب * الزئافتوملاابد ىلحر يحاصايأ

 هسفنامىئريهذههنديصقهت وم ليقلاقو ن .الاىملا فورءمكانههريقو هانقدق كلذهلزام قدايو

 هيلع انلا هدلو لودتم قانلاواّيب رشعةيال# هلا يذلا ةدسعوب | (لاق)

 كتبو
 ايفاجتم اًوحؤح امنع عفريو * افحم ملظلا تاب ةسضيب ا

 ايلايل انيدلواث ما بكرلا عم * نعاظا تلاق موي اهنم نسحاب
 انادرو اهدرب الا بوت الو * ةرق ليالا ر>ا لامث تدهو

 اياب بوثلاجما ق> لوكا ىلا * اهباش نم انط يدرب لازامو

 يفةبايسلاب ليةثىناث تابالا نميناثلاو لوالايف جير نوال ءانغلاو ساحسلا ينبدبعل رعشلا

 يف قحسا ةعنص ىلع هلمع ليق' فيف> قرات عبارلاو ثلاثلايفو قحسان ع ىلعسولا يري

 #4 حار وداغ لاملانأ يواما *

 سانلاىلع هتقلافرمعار وع لع ءاقلا و. كح ادن نال كل
 هريغ ىلا هيسني معي ال نمو ه:ة.قح ٍِ هفشك ملهريخ دي ثلا غلب تح

 يملا نبالهنا هريغ رك ذو مهاربال هنأ شدح رك ذذقو

 قحسا رايخايف ريا اذه تحرش دقو

 لس ىلا ورع ا !سافعمخلا ة دك زاخأ فلوا نو معلا كافل و5 60 تارإ طا
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 ةقفرلا يب تءجرم هدحغف ل تدقو هل>رو هذي تّهواف هتعر .2و ريه.أ ١ تؤلأ ثافتسا نا ا

 34 :ايعأ انآ ت تاق هأن دقو نإ بدحاض ا امو مكلام تا نوه رثسا م/م ٠ مهحاص اودقف دق دلو

 | ىردا آل لاق كلام اولاقؤ هيلع اوفقو يح نبال عب ءسأ ١ م6 تدر ف ةلاحح لآ انانخ ءر

 ظ
 0 تاعدق ةيد رح 3 لاق ىتودلغف 1 مات 985 دق [س راق ني تيذنأف 0 ْ
 ا
 ةقان ه4ةوم لجحر ىف - هلا (تقرسام 0 ) مهحاصب أود مذو قلاعح 0 ةيدك ا

 5 قفخ دق هتبار دقو ا تاعدعق اعيمح ا تاقف ةقانلا ىلع وهو ل

 هيف نوقرس؛ اوناك يذلا عضوملا وهو مصقلا يف هتف هةلسو «ةا لما تح ق تردف |
 لاسقع تال تردو لما باط يف يدهو هتلحار لّقعو لزنف هلمح رب 0 تفتلاف هش مل مْ ١

 ترث دقو يب مكذ اكف اوتكسا لاق اذكه نوكت ماتا كحيو ةبدر> ينال اولاقف اهنقسو هتقا

 تفىرحم يف عقوف ءاشو ةءطق هناك مهس ىنءاج ذا فقاو انأ اًيف ت>رخو اسرف تءرتشاو ا
 1 مهسس هباصاق مو ل ا رتشاف ةرصبا مدقو بان كلذك ناكف لاق ادهش 5

 ناك من لاقف اهيف تب أرو كتيصوصايف تذخاام باب تنا انربخا طاظشل اولق مثدهشتساف

 ا و فلل كو لاو وهو ردك لاما ثاذ ع تنيبهل ةزيهللا لها نم لخر نإلف
 ةرمدبلا ا ند ينَع َلكَحَر | طخ ناكو ا ارارض د ند امحوزي النا كا 3 ' 000 1 الا ا 1 11 هللا 417177118410117: ا 11

 : ةإد ص ىلع ودلاب ناك اذا تح جي سمع هاا نأ ّ 4م اهحوز :نارذ الا ينأو 4م اع تدر

 ثدرو وأ ثتردص اذا قافرلا 000 وهو ماس هل لاق. ل لي هم تر اها ةرمدبلا ند ا

 تدحرذخو طا 2س لاقا,.ط#_ ناك ى ذلا لح رأا تد> وزيف هرب ىلع درشو ةسانرب نئدف ىلولا ل

 تددعاو ممدياومان اءلق الد جح مهععأو مهعمامو مم سعب عاتمو رو موعم ةرصبلا ند هقفر 1

 ب هس بش هوي بج بنو تبع
 ةرق ةليل ف كلذو لاق يلودرجو 5 ابرعذ يئونرضضو قود موقلا نا 5 موعاتم ند ١

 مث عصا فيك تلقف موقلا لحراو مط توامتو انايرع ينوك رتذ مك ل قول ا

 ىلع تددس مث هيف تاخدف ابرس هيف ترفتحا مث هحول تعزنف هتيناف لجرلا ريق تركذ ا

 ريقلابر 0 4م ولا ف 5 راب جوز ' يذلا ها رلا لس لاق موعدا 1 ذل ىلعل ت تاقو حوالاب ا

 يمحي له ر هنأ يح نالإف ريق 0 :لزمال هللاو هقيفرأ لاقو هباع ف يذلا

 ريقلا نم ف.سلانةيلع تدرج 6 ” حوللا تقل هنوص تفقردف ظاظش لاق ةنالق عضل ل آلا 0

 تساوف لقءا الو كردال هيلع ا.شؤم هه>و ىلع هللاو عقوذ امال ةمكلإ برو ىلبتاقو

 سانلا نم ايراه مدا علطم ل امهحو مْ 4_ءم ناك دقو بابو ةادأ لكا ملعو اهءلع 1

 ع

 هنم ل وحمل سانلاو هدم ن مه 9 همؤب ىتذ ةفلدو هيأسإ هربق ند هنأع جرح 1 0 ند

 لاقاندزذ |ولاق بجءاملاك مهم كدضاف ةصقلا فرع آو هق اصل ممم قحالاو هبذكلا مهاقاعف ا



 بعضلا ير لعبكرأإ شوو #* ام ركن هنع شاحتاال و ا

 بع .رآأنم مو عا ءاون »+ هب تاك يشن تأ نكلو

 ١ هلك لاق تو هبوب هقنبأ قلك ندع نردد عم برررأا نب كلام جرذ امل ةديبع 71 لاق

 لوقب ًاقناو ىف قلن آلف انثي توما لو وأ كرتس كوطن نأ تح |

 ايثك ايلق مو.طا لي>دب * ين يهو يتبال تاق دقلو

 أنورغ قارفلاة_عولنم نيدألا ىلع عومدلا نميرذن صو

 انودن هف نع دب واهب ن # ز>ام نحر ندكي تاربع

 ناو 0 د2 قكار © اهانه نام اردح
 انولسقلا نكع 5 0 املاط »* يلق عمدلاب تز ز> دق كسا

 2 يع عفادب نأ هللأ ىف

 انما ىعداف هيلع 0 « ىلاءلاوذ هؤاشب 8 نيد

 امدعت يباحر ف يي 5 + ىف 5 لا عطش نأ يكدو

 اسرق كننم 0 اذا هلالا ةضق يف نأ

 انيسإ نارا لع ايقمو * ديعإ نم يفأ أسما دك
 8 وعل 0 اذا ال 2 لا كيادنا ل يدحيع

 1 0 مم 5 ةالع ريسأل تن رق 3 " هليأ ىبدح »* ل 5 3 :

 أ جور بيس نآك لاق ةدسع ين نع ذامد انثدح لاق ىعازألا د مشاه ( ينريخا) ا 000 (ٌ

 او د تر

 ١ ناك فيك هتاأسف 1 0 نم ١ ره نامع نب ديعس عم ةءاتك او ناسارخ ىلا ترن نت كلك

 ت.ىكاو هيلع تاققاف اهدشناو اليوط اهدا اهيلا ساحف ةيليخالا ىلياب كلام سم لاق كلذ

 تض عاف اهلا 1 0 لصن هناكاماا ءاح دق قب وه اذا متاماصو يف عمط

 هظاغف اهراهن نم ايام ام>اص ىلع تليقاو 0 صدع اهدتع هناك يت> هب تنوامو كلام ن ص

 ٠١ ع راشملاف كل لع لاقأ ريش | نب ةبوت لاقف تناب نه لاف لحرلا ِى كا اهاعف نع كلذ

 احا دادزاف هنم هقول كلذ نا نظف هنم دبل لاق ان راحو ائف.ذ ا كلذ ىلا كاعد امو لاق

 هنم ىلإ تكحضطفةلئاه ةطرض طرض ٍضرالا ىلا كلام طقس املف هعرمصف هعراصف ةبوت ماقف

 أدع يدع تثدح دقو ادبأ برملا دلب قف مقأ ال اف و نال رك بتك اف كلام ايحتساو

 لاق مي "ل ينأدحو ينئادملا لاقو فورم كانه هريقف تام يت> ناسارم لزب ف ثردحلا

 يف هانامع ١! بجعأب ثدحت اولاعت اولاقف ًاموي ظاظشو ةبدرح 01 بولا نإ كلا يتجلا
 لحر ىلع لحراهف ةقفر تريلا تقرسام نرعاَو اضاف ا ةبدرح وب لاق 0

 ا

 هيف ثاغي ال ناكم يف هن ريصاذأ يت> قيرطلا نع هب تادعوهندقف هلم ماطخم تدل ا 3

 > هّئقم رفةلاءح 4 لغدحأو أ تيضرال من هلحر نك هللأو يذلا تأَةف ىنحيأف



 11 11 ندا ل وللا اولا اي 11| ]1108

 اب عورأ 9 أك ةبو 5 * را يول انا ءاؤنا دن

 1 1: مالظلا ساغيف بئذلاك اننإ وول ام م للا ثُم

 لئاه نأ ل 3 ججسأ» 323 + ع ا 1 تن هيد> وف

 لصاف ةميرضلا ىف عا 3 اذ نإ 0 4 قعلاآك ضيبا كأ رهف

 لك اساو ءافدلا ب

 مهريست ضع يف اوناك اذا يت تح ا

 ندا كيه ناءاغ ن م مالغأ كلام لاف هودجت ملف ماب بدحاص ع اطف نيل كل 1

 هب ولعن 00 ناي لغد دف

 ردن ىلإ ناع نإ دامص عم ببرلا نب كلام قلطناو لاق

 أذاف | ماح م ترد يت> ا نَساَو ا أهاندأف ةريزغ دي سل تناك ةقانل ةنالف يف

 له كلام ديعس لاَقف هريذ قد عس ىلا مالغلا قاطناف ةرد هرزعاو سانلا هيلح بلح نسحا

 ف ىلإ سعب موقت نأ كل

 كلذ يف كالام لاقف

 ل1 اكل دمار ككراوا اناىىلا ىززلا اغا لرحاو اهن تر

 ماورلا ضاخلا وب مد ا * يرا 5 سراوفلا ىدتسال يبا

 ا ب را نود ضفر رانا # ترهُش برا اذاىحتسال ف و

 * 2 تقاوعلا ف لاو

0 
 كو رخخايفيارلا فالتخا ل اق

 # ماز ىلا تاكراف نم هب

 شافتملا تفاد طا تاردهغ 3 »# 2 مزعلا دا ودم
 م

 متاظعلا لح دنع داؤفلا عيج

 هب قاطلاف برح بءاص هناو لبإ كحاصت نبل 0 ع ناي ديعش هنم كلذ عمس الف

 رجدزب. ملف هرجرأ بأذ هندي ذا هتازاقم ضعب يف ملا ةليل كيرلا نيكل. ايو :اولاق هعم

 كلذ ٍْق كاللام لاكو هل:ةف هب رمذ5 ك0 هيلا آب "وف 8 5

 برمغ ىلا اقرش نايكرلاكب ىداغت * ةكحض سانلل 0 اضفلا يئذا

 بافلا 2 نم ماغرعضإ تدنم # هناند ءيددجا 5 كن[

 *ئ ةقيسو الإ لدللا ماا نء ع

 يف: ءلغ اهلفقا ب تأ 0 »#

 هرذ نا كاللع | قت 1

 0 كد 2 بر الا

 الدع ا..ح الا ىرتتداو

 ابراه باقلا راظ ىو رخاو

 هض رع ا نيرزلا يدب كر

 مهارجلا 0 5 * يغولا يف ةظيفحلا ىفانلإب انا امو

« 

 د»#

* 

9 

+« 

 وى

2« 

 0 9 عارس م اوقأ 4- دهر

 رفاو ٌورما يلا يف 1

 5 2 كنب سمع ت تعم رجم و

 بركلا نم يمي عاطق ضيبأب
 ب را 2 ُي 2 كلاط

 لل

 ترجل الا ةالاوتوملاىلا



 عنقي و ىكرب فصللاب نم نيس نن مكنءناك نا هللال وسر الواو : 3

 ًاضيأ كانو:

 مكمل امكنميراحناورمل 1 اي * كل تاقردغلان وركن : منكو

 مذلا هن ا دقو دوهشلادنع »* ةيحاض هللا نيسع م 5 و

 مقا لبق يف ه ' تاق ىدذلا الو » مكنت راما يف ا”

 0_0 0 اك ع ملف * هال< مفخ اذا نيذلا ني

 حر الو 1 الو 59 رع مرض نإ اهنحد مكنعت حر ها اذا يَ 0

 هدوشإ ناك يذلا عراسن د مالغ لتقف 0 كلام لاقو 02

 د وينداقاذا *# ىتتاع لقي فيسلا لوقي مالغ :

 لمرع نانيلا كاش هع © قذوق لط سلا تايذاالؤواو

 ْ اي الإ ماني ال ناكو مثان وهو هتانه ضع يف ةلل تاذ بيرلا نب كلام انيبو اولاق
 : فرس اب هل 0 هنع طقسف كلامهب ضفتناف وهات يردزهلاع مج دق يذبوه ذا فيسلاب

 (| كلام لاقف ةيحانلا كالت يف قيرطلا عطقب ناك دوسا لحر وه اذاف هيلا رظن مث نيفصأ هدقف

 كلذ يف

 الز نا نس رغت ناح ادا قحا 0 ةحوم ل تطدأ

 الفغ ام ليل نمكنع من 2 انهم # ينؤاك, هللاتلقو ياج تعضو

 الكو ن ؟ أل يلا ثداوللا ىدحأ # ةرء بولا نيب و ينب فيسلاو

 دقنلا باح تدحو ع ا الملق الا تع ام

 التخ امو يسفن ىغتاب ًادهاجم * ينكتب ليللا يعاود ن + ةهاد

 : الرخا ا هتيخوت الا # 0 0 0

 1 دا الو رعد انفال تدقر # هلودع رش ينع هللا ىنث ال

 3 المتحااهاهاىسماو شو>ولاالا * اهبىساال ارفق رادلاىر امأ

 ا البق امشحو نم ةدرف و « اهعدمنكسا ثيح ةفينملا نيب 3

 1 دا دق بررلان,كلامىرأ يفا # اهنراخل ينل ا و لوقت دقو .

 الحو 00 1 ر *اهرءسواهالصبب ريا دمك نم 1 1

 : نابل لدم ريد كارل ديا د8 : كفاح اذ[ ده ياما 3
 1 ًاضيا كلذ يف كلام لاقو |

 ١ لتاخم ريغ >5 ال الباختم © هد مالظلا تك الءاق اب .

 1 لزانم مالظلا يحدب سناتسم # هباسا كب اشل ت تحنأ يلا ظ

 ِ لهاكلا ماظع نعزذح اصح *# اهب يعرب ةميظع ععلإ رت سسبإ 3 : ,١

 ا لصانلاماسلاك عجاشالاىراع * رحاوه تينب هيضنت ارح 3

 راسا 1 ةفلق 1.1177” :دحص فظن 312 ال تلت 0221-2035 كا ه2 حت حا حمل ه2 2 22 0 2 د ع 2 هت ته هس عدس ع تتماط
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 انز

 سلس لللا 22277 --- ب” >> >تت7طسط >-- ل غي[ ااا بج

 راحتلا ىلعيمكلا تادشو * يفي -- 2 ىنايناو

 رادع ريغ كاف ةبرمضل نب 0 هنم ا 0 9 ناف

 دا ملا ىرراهدزو لبد ىلاف © ينع 00 2

 اموبناندحخلا 2 - 52 ٠

 0 طب مل ضرا راير

 راو كل ورا يكنلو

 رافصلا قاق نمنةفشأ اذا

 را ا 9 نوهاظع ا د و نهو

 «ارتكللا دعلا 4 2 لاله 6 اهار رقم 5 ا ل>رلاناك

 #ع را وضح هعلاب ىلإ لل »2 ينود 0 ينادكوتار 1

 5250 7 0 أه 0 تدع دق تلق اذا

 راون ةلزغم م لل ا » 0 تدش اذا ا ناك

 راضقالو نورقلا دودج اب # اهاطم ىلع بول ةااداطصتو

 راطقلاب يجافالا فيش 3 * بذعنوللاىتأ 8 مسن و

 راد مر مهيدالا ءارصو # رق نط تفرعوا عزجملا

 ا ىلا ل> دنبب علبأ م 2# مهيفتسلو طياخلا لح ناو

 | فاختو ةيدرح ىنأب .ثعبف ةيدرح ايأ ذخأو هذخأف راصنالا نه الجر ثرحلا هيلا ثعبف
 زارملا اورق رك كفاح

 | اعلام لفتتف اكلاهق وانس لعق هل امال سمو مههف كلم ناك نيذلا موقلا عم ىراصنالا

 ةلكف حل تف :لاتفا دصق ىراصن الا "لع نبك نو هب هلّقو 4'م هعزماف فن كلا هءلعو يراصنالا

 ا منالا لجان رو هلل ةيد 0 قل مث الثو اني .هعم ناك نه لش لعجو

 ىلا اوءطاق م ا.ماخأ | مل | عمتجاو نيرحبلا اينأ يت نيدراه كلذ نم ارارف احرخو

 نامع ن.ديعس هياعمدق يت>- سراشب لزب مف انالام ةيدحأ يذلا 2# ارارذ سراف

 كالذ يف هيوره» نب كالام لاقف هيحصتساف

 خفف ”داريام" اغأو يطبق * هل يذلا امأ ناطاسلا ىلع امحأ
 عقاب نيربي نعب بود ضريعاو # هثبو ىندب للمولا تليحلا اذا

 عطقتف هنود حايرلا لك * اطقلا اهب محتسيال يعد الا نم

 عمطم هيغايا هيف ام ىطاةس * | 1 وعلا يف ا

 3 ل ةحو <« يفدقلا ىلع 0 « هلحال مقملا 5 5
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 م7 هبسلو سب لا ١ كلام را -

 نزام نب صوقر 7 نا 3 طوع نب بررلأ نب كلام وه

 ءارعش نم ةرصبلاب مي 36 هب داب يف هؤددمو اصل 5 5 اعاشناكو مك ب 0 كك كلام نا

 ١ سلال مع سب ولا اانريخا أَلاَ شفخالا ناماس ب ىلعم رب قرع ::مايإ كرا 7

 ١ نب قحساودمم نب لضفلا ن 3و يلكلا نب ماشه نعو ينارعألا نب نعسيح نب د# ن

 ةيواعم لمدتسا ا واقنورذ> آلا اك م 1 هريذح ن م يحدق مهاكو ةيوار || دامحو ا

 4 ا قا 00 هدو دعس يعش ناسار> ىلع د نع نب ديعس نايفس َّك نا

 لاقوهحأد. 2 ل أملف ابان مسح 1 اهحو نا || 0 نكن يئزاملا تار || 3 كللام 8

 داسفلاو ث ءلا ن 5 كَ ع ينغامب اه ىلا كوعذ امو قار طاا علق كَ 5200 كو كلام ه

 ناوخالاةا 58 هو تان 6 اواكم ىلا 3 ها هيلا يلوعدبب لاق لعفلا ادهذو

 0 ريمالا اه هللاو كا لاق لمش ثنكا_« فك كةيحصتسا ُو كك نأ نا لاق

 اولاق ره للك 2 مهرد 2 هل ىردحاو هيحصتساف لاق 4م نسحا 3 تدك ١ يَ

 وهقار اهأأ عطش ناك هنا سراف ة.حاب ل بررلا 2 كالام عقودلحا ند يذلا تدل ناكو

 نزام نب ةلانا ينب دحأ ةبدرح وبأو مهخأ ناكو مك ينبأ ىلوم وهو ظاطظشمم م هل بافأو

 زدحارلا لوشي موقو ةلظنح نب كلا» نب ب يف دحأ ثيوغو

 موءسملا هفيسو كلامو * ميثالا ةيدرح ىنب نمو

 وكسلا ستان“ تساوى مارال فا
 طا ىلا تكف اوبرهف ةئيدملا ىلع لماع وهو مكملا نب ناويمم,لطو ارش سانلا اوماسف

 بيرلان بكلام غاب و هنماوب رهف مهيلطي ةلظنح نب ورمي ىنب ىلع هلللاع وهو يحلا بطاح نإ

 اف هدعودي ب طاح نا كا

 رارضاا هيشذ ثراح ىريمأ © م م ىلا“

 يراذتعا ىنعفئشيتدا الو * مر> ريغ ىف ندل>ال ىلع

 ىراح ىلع لا:ال لاحم « يئاح ىلا تءءضدقو تاقو

 رافقلا ىلا“ قيما شنو يزرع كيفك فود قاف
 راقفلا هفوم تادنلع * نوهءا ةءحعمت اذ سنعو

 راطذعال فريشملا فاز 5 © ااطملا تقهاوت اذا فاز

 افسلا قاح امه مدهش # تدماعو اهنحلب تبرضذناو

 يراَخْيملا هيت نيالا د ككاو ودام 2 1
 راطح هةس ن جر ب أمم اوح اق م اذا



 د
 زق سلاسل 22 ئئئسلللللللللللللبلب+ش تل 1-0

 عمجاو هل كربا فس اذه فلتذعا كارو نسحاب تلاقو فلاب كم 5 0 انرمض

 الاد ١ ىو كورإلل اهيناءدقو اهنيقارع ديرت اهفلخ نو.اهءانثأ برضا مث هماق يف كيدب

 الا 20و امرأ لاو اهماعقف ايقاع تبرضف اهو تيقم مث فنسسلا تخاف لاق

 لت يك نا وج ديع تردخ هتدنحلا نارك نأ ه.اع تقذف ضرالا يف لخ دف

 تلات 1 دنا ترك دف

 يدل رى داوم هرم نم مايالاو تداول 1
 ىداطاونيد.ةااونيعارذلادعب # امف 00 0

 ن .رمع انثدح لاق منها 3 اصنب لغ(قىرخلا )# هب ترغط نأ هنع 0 لظنت #* ىوريو

 تدعصأ ف باوت نء رمثللليق لاق ةد عيا ء ىلهأيلا ةيواعم نب دمها نا فهد

 لوش | اعناف 5 ةعبر أ ب

 تال ورعلا وكشا * اضع ىغمب لمجال 3

 « اضرقلا يحرالا الا ىتت مك

 داجح يندشنأ لاق يممصالا نع ىثايرلا انثدحلاق ا د 3 كا مشاه (قرغا (

 هد باو .نب رمثلا نب لطخالا نبا

 1 ا ل و ووسع تار عا
 مك ا سما يجف تاجاع لذو ظ
 احالخ الف دا كام كرم امأو تناق 7 ا

 لودووشعا لوا لاق هتوتق تناكامو تاقف هللا قلخ يتفأرمنلا لاق من ظ 1
 ىدعنأم مهاذ نم 71 رح 5 4 ا نأف تيدحام د_عدب مهأ

 نإ ايلامل مي يا 4 ةسارب الزءاف توملا اند ق 0 -حاصاب ا

 م لصف ىنيع ىلع أدرو د يحض ةندالا فال أ اطخو

 امان ناضاإ رخ ىنإ نعتنك دّقأ 4*4 يتماهناسا رخ تلاغنئل ىردعل

 دع

+ 

 ايجا ونلا صالقلا يح راخلاو م ل نأ لع يولع كل
 اها رحم ىف يطسولاب 0 5 6-50 هنا ند تا و .ءآ 2 ءااو بدار !| نب كلام وعلا

 0ك ىلع ةياور ن< ةشئاع سا 0 لق ف.هذ هشو ريئابدو 0 ساوبو قحسا نع

 ىطسولاب كمر ميهاربال هيقو يللا نبا نع ريدتلاي رغيف رمصن لاب ه2 ا 0 هفو ىحب

 مث سماخلا يف لوا ليق: ميهاربالو تايبالا نم ثلاثلاو لوالايف يءوم نب هللا دع نع

 هيبثا ةيلاب وساملا لكلا نا لتقو يما ثولا نع علار |
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 بغراف بئاغرلا يطعي يذلا ىلاو * ىنفلا جرافةصاصخ كيصت اذاو

 امده ام سانلا يني ناف *« هباونأ كيهدل سلت 5 هلوقو

 امرصت نإ كلوي سلف *« اديور اح كدبح بحاو

 ى نأ تلو تنأاذا © اريوواجن كفه ضناو

 يرثو يرسدأن ينأف ديعب # ةرفش يادص حبصا نإ لذاعأ هلوقو

 يبصن ناكت يق أيذلا ناو #4 هبرشلا مل تيقبا ام نأ ير !

 1 قيدص باو م رمل ناك سدح نب دز لاق كيه د ا طخ بات ا نم تول 2

 رغلا لاقف مس 0 مهار املف اعواد. ةيديف هنولأ لد ةماو5 نم نسال ءانأف

 الآن ء ىدل ينادأو »© :ناراخا اكحاضأ مش
 رحالا لاقف نكلالنأ 5 ل 3 ءانأ يمان ءامع قنا لكما هل

 امعز م هين صاؤي قح # هلحمم ريغ يناف ىل_ءاخ امأ

 |مغلا عض رت سفن و لإ زا يلعمآ # ةحلاص ساناا سوفنن ل

 لاقيرهوملا زب زعلادبعنب دمحأ( ا )ىلع اهلك ةيدلاف 5 اولأ اسنالدءادكال 00 لاق مل 3

 | نسح نب هللا ددع نإ دم نب نسحلا انفتح لاق ينأ تمدح لاق ىلفون لا, دمع ن ىلع انوع

 ادصلا هالعدق فيس هعمو هرم لبق ةشاوسإ رتاسم وهو ينأ لا ف اسعا ءاح لاق ىلع نإ

 د هلبارخ تلك كف مطق 0 امفو لبا ىرأ ديدق نط تن 0 هللا كوس نرااب لاف

 يءارىلع طقسل هباعل 5 يت>ىنم اددو ا ان قدا لع دش ينال عدا 1 ىلع

 0 ينيع تءقوذا هب ىنع أ 6 اهو ىلعل ضو ىلا اي انك دتشأ اناف ىنه هبرقل

 تديذف فرس اذاف هيذ>اف هيلا يد تبرضف ايلا ادوع هتنئظف ليسلا هنع صخ دق فيسلا

 هنأ تملعف همّقغ تيمرف هموشدخ تدصاف هنم تغلب يذلا تدر هللاو ابذ ينع ريعيلا هب

 |( ه_ةيدها دقاذ وهاهو ديدق ةعقو يف اولتق اوناك نيذلا موقلا فويس نم هتلئظو ديح فيس

 | ذا كلذك وه ايف هنداح يبا عالا ساجو هب رس و ينأ هنم هذخاف لاق مادو را

 كي ةأفاكم هك ةاعرلاو معلا هذه يناسعأ ب هل لاقف اهؤاعر اف ةاش ةنال# نالوا

 هب سماق ةنيدملا نم هب ينأف نيق يللا ا 3 ةيندلا ا 12 5 + لاق فنسلا اذه نع

 املف دمحم تذب ةمطاف يتخأ ىلا هعفدو نفج هل ذكاف صاف سانلا فويس مرك أ جرت ىلغ
 #ث تنب ةمطاف يت>ا دنع فيسلا ىتبو لاق فرسلا كلذريغإ لتاق هيف لتق يذلا مويلا ناك

 مهاربا ن نشل م نبا دنع تاكو يتب ان نم ةعاجا لا عدل :ب صو امون اهرزف

 7 اهال نقلك قا تاكو لنالا نيرو مالا نيءجأ مهلغ نسحلا نأ هللا نع نإ

 اماعظ انما : "ىوهمل ارورج انا ر>نق اط ىلوم كغ انثدحم تسادعف مهندحنو احر نك

 وزاا هذه ْق ىراالق اع !اقف خاست يو تزرب دقو ا لخنتلا يف روزااو اهللاترظنف



 ياطير امايأ ثكمو هلقعىلع في ىحابلع عزج ةيدسالا .هتأ سما بلوت نب رمنلا قراف ال لاق
 ترعلا ءاَنل يف نا اواقو هلوريصيو هنوم ولت هيلع اولقا كد هنم ةيريشع تار املف مان الو

 حالصلاو لا ةجابدل أهوفصوو هدعدأو | لا, ناد دال 2 ن4 6 ارعا هل و نا دو اءسةمو4دودنم

 لوش اهشو هر ر 7 نع هتلغفشو هملق ن نم تمءقاوو اهجورف

 ىدعنأ 6 منه دع دب ل لكوأ لك ناف تدع >ام دلع ذب مه

 يحأ نب ندحرلا دع ن ا ثريصنل'ت ا

 2ع نعرلا 502 نعردم فدع ع خئاصلا دمع نب ميهاربا ينربخأو همع نع 0

 لو. ث.ح بالون نإ رم د ذأ لاق هنا ةعسبر نب دامح نع

 ىدعباهب ميم نءدعدب لك 5 د تنال حام لك كب 1

 خاب ال 0 نك 0 لاق دمع ئءدللا كيع ير هلا انازاو 0 : 0

 لاق مآر> 5 ١ مازح هل لاق هموق نم لدحر هلأ اهام تيفو ةره 0 نأ ناوي نمل

 نحولسأف ملسو هيلع هللا يلص يأ ذك ذ نحر 5 كرد *ناق فرخ يبا نع ةديع 1 نع |

 فرخرك املف هلامل اهو فايضالا ريثك يرقلا عساو اداوج ناكو هرمع لاطف رمعو همالسا |

 نيل واع تعتا 0 افرقاذك ارلا 1 معا يك ارلا اود.صا هارب ناكف رتهاو أ[

 كا ل كذب هتداما اذكو اذكهتلاح يف اذهل اولدحت |
 0 نك 00 اقر طلو يه رطخت نظم مارك يحب نوفا نا تقرع لاق

 وذاهب جهاام اهريخ هغاب دقو با طا رع لان ىجوز بااح ىلاىلو دههلخ دي ىجوزل ْ
 هيلع مرت مث يتبحاص هب تجحبل امم لجاو يرس ءاو رخلا ةقارشل اف انا ىرغلا لكع

 يبا نعمرتالا ةريغملا نب ىلع ينئدح لاق اساعد 3 00 ”دح لاق ناز ران © ير خا 2

 لاقف رمثلا هانرف تاون نب ثرألا تام لاقي

 هلوق كلذى و هن ل دعت 10 تت ل و 3 اكل 0 رتل نيومكلا ناك ةيوارلا داح لاق

 مالكلا قدض نا قألا ناب * اهتمءاح ةرجنا 1

 ل ا ا ءاوكاا اهاعز ا >اب كل ثردد ع

 مامغلا "”اهنمضت تدع ىلع * يردحاو تدع دقو دعس الف

 نع يئايرلا 1 لاق يدسالا نسا وا » ىنريذا 22 كل اعل أو كنعل لاق ى

 داق ناش ولا انكانئع اق يعاز ا أد ونأ دن مشاه هب ريخاو د أ

 < ا ||

 برتسف ميمغلا ىسح 9 دو# # ف.صو مس نم لازال

 بلوت نب راح ك.ةسا امكلو * اه دالبلا ىتسا ام هللاوف
 باقم شعل داوعا ىلع تاق 00 5 هال ءاودا تمص

 بنطم ةلجد نطب نم جاف ىلع * همانبا تنك سانلا يف |سماناك

 بذعغاف كلام بلص مارك نَعَو د )1 2 عنا ع نيذفتال



 )ةه١أ(

 ناقو فرصتاو ةتعدتحا اهو تما
 بذاك ةنامالاب لهم ءاردع»ا# لقول ةئباو رمح انع هللا ىزذ

 لاا شتا تاغ تلا كاع » دك ارو رمان
 2 دنا هلو لف اوبذكيل ةاشولا ينع تلأ سدقو

 تجحاح تنص اهم يح اعاد « اهعاتق تحب '- فدل ناكتدقو

 قام بوذك تالبحلاو ث * اءرلا هيلع لياخ لك اضيأافلاقو |
 5 حاطلا ر 2 ىلا نم 0 صو ةلمح اهتدحاو ةالمحلا !

 قتح هدئالق ىدهب * اناا ىلا :تماقو

 ا قلد ةنابطا ناف# تاعامأ كنوذ االنأب

 ناك لاق تنيح نب دمحم نع ىديزيلا ( يف رب- 5 0 ل ةريد :ك |راعشأ اهنف لاَقَو

 " نب ذحأ ايد لاق لغ نب نيسحلا 0 نااملا" متاخ رعشل غلا عش ةلشإ ورم 2

 | اس | امون لاق ناسح ن اص نأ ىن خاب لاقيريب زاا هللا دنع نب تهم ا ريق

 تعمم مو

 وعدم عودت هد” اناو 1“ ع 1” 0

 ١ مهاتأ لاقف لوقلا 5 م 0 اولاقو 5 ةعسر ينأ نب رمح اولاق قا اعلا يأ

 لوشي 0 نا ل

 ىدع ام م اذنم انز> اوف * تمأ ناو تدكإف دعت مهأ

 0 0 تثعف هتق رمق هلم اميرق اهحوز عم ةرمح تازاوىنع لزق هئم ةرمح بره ا دعل باو نب رءالا جح لاو مالس نب دمحم نع ريهز نب نا" ل لاق نسحلا 0

 7 لاف امام ار
 + ”للطما الا مانألا قماي بر 6# نيس ل ا
 لع ةمالسلا لوط ىر قف 49 نكاو جدلا لوا

 | نب نع ىديزيلا انريحاو ىدصالا] نع يزورملا د وبا انانج لاق نارا نبا ( نرخ ار)

 ْ هدشن ا ملسو هي ءاع هللا ىلص يف نأ ىلع تلو نأ ردنا نق ونال لاق يمدالا ن ءاسح

 رمل اا 517 نم هلل # ريخ ىدنع لحر ىنأ موقاي

 رمش ثيحلاف يدهلاب ماستي نم © ر | تاراؤ يضتشلاو ملا

 را ا ١ 7 كاط طر لنا الإ
 رشا ملاذا مدعللا 5 *#

 ْ برعلاو نيالا اأمقسأ محالا اهءعطا ا لاق ةصاخ بيبح نبا نع يديزيلا لاق

 | دج ل اذا فرعا | تناك ىلا رعالا نبا اق تح نبا:لاقو نيندعإا ددح !؟نيلا لوع
 || لاق يناركلا انثدح لاق ىمح ( ينربخأ ) ليخلا هتممطأف سبابلا محالا تقد فاعلا

 | قريخا لاق نابزرملا ننآا ريصتخاو نثانعا نا نع ىددع نب مثيلا ن رع قردملا -

 لشانع ,ننا نع يدع ميلا انتدتع لاف كلضفلا ندع ينأدسح لاق سنوي نب يسع



 )مه١6(

 00 يرش ةرث نع 00 ءعادبع ل

 يف ايعاا لع ياذا ةرمصلا باد ص يد س وأد تل ر أديم نك امدب لاق صضعء ن . 4ضصعل بإ برق

 لجحا لاق ديلا اذه لها ند هلل را اذو 50 هللاو اناقف ان اع قوق لا كا

 مو هيلع هللا 0 هللا 0 0 ىلإ هج 3 تا 5 أذو لاقف مداوا بارد ند ةمطق 4وم 0

 لاو اذكه ريهز يف. هللأ لوسر نو ٠ ند تانذ مم>حرأأ 0 3 ما هيف اذاف ا

 الا هلال نأ مدهش نا مكنا لكع ن* يح شقا نب ريهز ىنيل نوقايلا لاقو ديبع نب دمحا

 متانغلا نم 3 9 ع و نيكرمشملا متقرافو ةاكزاا مناو ةالصلا متقاو هللا لوسر يفاو هلل

 ةصاخ هريؤ ْق دنع لإ ديعحأ لاقو هلوسر ناماو هللا ناماب نوعا 3 او ىندلاو ىلا مه[-و ظ

 تعمسام هلاك حر اثدح موقلا هللاقف ريخعايف امي اولاقو ميللعام مكيلعو نيملسمالام مكل ظ

 00 لوقي مو هيلع هللا ىل- هللأ لوسر كوش لاَ 5 هيلع هللا يلد هللأ لوسر ند

 تنأأ موقلا ! لاَ ردصلا رد-و 5 ه أري 1 نيهدي ره لك ند مايا ةيال# ماوص ورب ,صلا ره 1

 لوسر ىلع 1 نا نوف ص 0 ا سو هيلع هللا يل هللا لوسر نم اذه تعمس ظ

 ب ديزي لاق 00 عاصأ اوةفيحصلا نا ي وها 2 اًديدح مكتدحال م هللأ 0 هللا ا

 فخ نب ددغ ( ينريا ) ىعاشلا يلكملا بلوت نب رملا اذه ىضءام دعب ىل ليقف هلادبع ظ

 هنأ سمعا هب تفتهف اهبف سدل اهاغاذالبالاتء>ر املف هلبالخ هاطعافلئاس هلاسفدلبا يف ريك ام أ

 اهل لاقف كلبا لحف ريغ الهف تلاقو هتاذعو أ

 اعامض تدب ها عق ينوكو »2 كفك 0 يزعل ىعد

 اعاد الط 5 ناو *# ايواغ يدشر نأ ؛كناو

 هايا اهلذعيف اضيألاقو

 5 0 ن1 اهرركت 7 1 ظ

 لاق ريصز كب كيد 2 0 لاق ىلع 001 نسحلا ا 2 ل مالسالا كرداو لاق

 اديسس ناكو بلوت نب ثرحلا هل لاقي 4 باوت نب رحنا نك لاق مالس نب دس# انثدح
 هخال ا 0 لفوت تب ةرمح اه اي لاش ممن 1 5 1 يف ىلع ثرحلا ا اوظعم

 يلحأ قررالب ا يف هل ت تلاق مث | ادالوأ هل تدلوو تر ل ك0 و رمللا

 كسفن لعبا جلع نأ كله ل تريم نا فاخأ يأ اهل لاقف مم | تقضى ىاف

 ىلع لطأ اماف هل ىنب دالب اهمدقأ يتح:مارألا رهشلا يف اهب جرخف هيلا نمجرتل هتقثاوف
 ةعلا عج 7 0 اليو#_ط ةقكف لو الا نابله لرش ىلا  تفرمدتاو انفاو 0 م ا

 2 ا 8

 م سس
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 لاح 3 طئاغ اذا * مظعلا ةانكتلا تاجا مأو

 لفل ثدحلا عجوم ىلع تالا يدل ريص نيمايه

 كك ع تا ملا ةلضو اذا ءالقعلا ل 6-0-2 اوفعليذام

 لوألا هزلايف ق. كاقوذد »* مآ ركلا ىرجموي| وقيس م

 لوط الا م اعقب ا ولاطت د2 0

 ْ لاق هن نع ء يب.صالا 8 ندرلا دنع انتوا يعاَوألا دمم نب مشاه ( انبخأ) ]

 | تعمس امأ هل ليدل تاحيجلا فال 1 نادم نزلا نع ءالكلا نوؤمب ابا كح را

 ١ لحرالا قات مان * تاحيدبلا نود :تاولا ناك
 : 7 / مح 5 9

 1 امرغم اهب انيدر ناكو + 52 1 5 نعال_س

 ا امرت الامن زو 3 4 اهراا ا

 ٍ لقم عاش: وازن نإ : رمخ» ن . ٠ سسابلا نأ هحاط نبدأ نب فانم دبع نب فوع لكع م و لكع

 || ناكفااتكهلبتكو مسوديلعهللا لص يبتلاىلا دفوو همالسا 00 سس 5 ةياهاجلا كردأ مرض

 : ا ا هعضوميق 1 تا هيلعمللا ىلد هنع يورو هلهأ يديأىف

 يعاشبلا نع يلع - واب لوا لقت فهي.قخ جرزأ+ ءانغااو باوت نيرا نمشلا ١ ظ

 مد هبسلو تلوث نب رملا رابخأ جو

 نبا ىف نب لئاو كب كوع نب ترتعا لب فوعنإ تك ديب نشا تاون

 ككل" احس

 1 | لاق ن , د 1 لاق يد ريا سام 2 نبد# ) ع (م ما رو رك ذل بردلا

 0 يا هم هملالج 3 هرع8ش هد ودك ل لا 3 ءالملا نب ور# 3 ناك يم.دالا لاق ْ

 : مالاس نب دمحم انريا لاق دم ن نب هللا دبع انثدح لاق نايزرملا نب آه 0

 اداود لاو نب رغلا ناك لاق ماللس نإ اذا 0 ل اك ةفياخ وبا هب م 5-5-5

 : 0 || 4 «.تتبلا ١ ءاللع || نإ ور<ك وبا ناكو قطنملا ىلع َّث رد أدع.صق اررعاش ناكو 0 قي اياك

 ٍْإ يم.صالاا' د>لاق يئايرلا انريخ | لاق ىعا 00 دمح نب مشاه ( ينريخا ) هرعش نسأ 5

 : يلا وكلم فراطم يا ريؤعشنا نب هللادتع نإ ديزي 0 دلاخ نب ةرف انادح لاق ظ

 : 0 و هياع هللا ىلص ل لع تاو" نب رثلا دقو لاق "أس نب دمحم انثدح لاق ىلا هباتك

 1 | هيد ءالعلا يان ع ا نانا 1 ديعسو ي دو كسلا كلا نبةرف ءانريخا اك هلاك و

 ( رشع عسا  يلاغالا_5)
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 1 نه ناتسدع_ىل قب و بره اهامدق ا نمجرلا دع ناكو كعشالا ندد نب نم 2

 دق لحرلا نا ةباز> وبا اممالاقف اهب نيءيقم اوناك مك ىف نم جر نادت رك الإ ةناتعأ

 اولاقفهمودق ل 5 م* يف 00 0 ناك - نم ناتس جحعسا 0 هباتكأ ْن قم و ا بار

 هنكلو اهوعاذام لاقف ةعاطلا اوءاخو ثعشالا نبا عم اوناك دق ال نانآ ادلع مهلام هلا

 ميرصاحو هم وف ىلا داعودار أم ىلا هايد لالا أط همقدب م ناي م مظع عمج ِق 1 د

 ليال م6 ودي ماو مهوعقأ ويف مهلا ا 2 اوناكف مع وذ تاقتساف مأشلا لعأ

 أملؤ هبلا اوجرخو مهحاص 0 امؤ ةرامع 0 1 و كلدب و ,دعض 0 مهنار ا نوبونيو

 برحلل اندعو كاناقأ حاصلا كلو أ 0 ناف ال | ولاَ ىرا 6 الا م 0 كا لاو مواق 0

 كلذ ىف ةباز>. وبا لاقف مهتمأو كلذ نع ىنغ انا لاققف

 اريصاو مهنه هوركملا ىلع رك ؟ |١ ين سسراوف نم لرب نا :.ع هلل

 هكدا هر اك اك + 1 0 اوقال 0 "مكاو

 ار.سملا ديدحلاو مهم ماهلا ىرذ *  مهفويس اوضعا تح او>رب ام

 اريصعأ صهداا نما ونام امدعبأ وح 4# 1 و اوف مهائيسح ي>-و

 ليثح ىنب هو>و ىتسف * ما ركلا الا قدا ع هللا اذأ

 لح للان مزلايف ثغلان ما# ا را مهرايد قسو

 لاعشلا هزه هعرطو # بولا ي يذعاا 1

 1 شدي>و يءاشولا نع ردا لمر ف.ف> مهاربال ءانغلاو ل بكسااريهزل قعشللا

 - د هرايخاو ريهز 0 1-0

 1 لاقو هلاق تدب كا أ اعاو يلهاحر ع يعازذ نإ رعد لإ ة.ما> نةوسعنب ريهز وه

 ْ 4 ا ا تديلا لالذ يد قرب *# هف

 ّ هيب نع ميزه نب ديعس رب نانعاو انج لاق ةزاحا ىي نب ىلع نب حي ( ينريخا )

 1 ممادشاو نزام ىب فارسا نه ناكو 0 حشا بقللملا ىتزاملا ةورمع نب ريهز نك لاق

 || هقحاف ممت ينب ن٠ معريغ ىلا مهقرافو مهن همذ 'ىث يف هموق بضافف متارعشو مهناسرفو
 ىنب اوناك مهنم اسان قوشتي لاقف هياع كلذ هسفن تب اف هتريشع ىلا عوجرلا داراو مض مهف
 ليئح ون مهل لاش ةسد هم

 لبنح يتب هو>و ىتشش * ماركلا الا قس مل هللا اذا

 لمرالاو لصالصلا مزه « باحسلا ىتاود محا اثام

 * لامثلا ةزه هعرقتو * بونإلا تاضذء ضخ هركركت



 ع 0 نا

 (أ1ةه) 0
 : 5 1 25 ا 5

 0 بلاطم يفأ ته م جملا يف ينبا ل صا

 جرطا اذهو سانلا ةنتفيف * جرسلاب تبهذ دارت._هو

 تغلب و معرد .فاأهعم يطعيو هرم هل كتلي نأب عاو :كدحو ةمقلا "ثدشالا نبأ فرد
 أأ هللا ءاث نا هب ترفظ ركتي الو كحضف روجفلاب هركسع يف ىهامأ لاقن جاجا ةسصقلا
 || نب هللا دبع ةباز- وبأ حدملاق يملا نع يردعلا نع يناركلا انثدح لاق يع ( ينربخأ )
 ءوجب لاقث هبي لف ناتسحس ىلع وهو يمشبعلا ىلع

 لاضفلاو ةحامساايف ةما ©: اما ينتات تيه
 كاوتلا يذ وزود الاه انواع دن عكار
 يلامل>لذبأوىده> *« هطوحأو يخأ يطعأ
 لاين لالا ل طنالا ياكل دعت ةكيفاو

 لالا ند تالا 87 ةلعرو دل طنح ١8
 لارا 1 هقايرد 2 ةوبش بارمدنأ ني ذأ

 لابأطا نم سؤرلا يفام * اهحير ىيهذي ءارج

 لاتقان اهاخا تمر ءاد# انالا ىف ءدعشتا اذاو

 كل 1 مظنب 0 ا مال اللعو

 لام الإ ل هنيكو « اه ر مقا ينفذ

 لالخ يف ةباز> يلا د * 1و5 /تكارا أ

 لاح لك يف اهتوشي قد #_غإ الو قرفتسسي ال
 لانا ىلا لالا ىذ.و "8 اوراس كلا اذاو

 ىلا وعلان بئاتكلا جم * يرتع نلت تدل

 كلايلاو ةئيركل ارح 1ع 13 ع ار راف
 »* 7 ب وهلا ي- +

 لاحلا نعد 0 دع هب رق كلر تت ال كح

 لاقو ىلو # 2 راد يا نإ

 كازولا ن ري الود »* ودنا الو دو ال

 لا اأن

 # لاعشلاب عاوب لاول لا ني ما

 لاظعا حب يباكلاك * احسنتم ال_غاشتم

 لاضعلاع نا .ه# اهلك ثا رق ضئراف

 دي ؟ن نيف و هل 1 ريل نا يعشيملا ىلع نب هللا دب

 ئردمعلا نع سارفا وااو قدح كاف يضاك || ميلا نإ دس ع دا دي

 3 تع نايتس امنوا د م - وبأ لخد لاق
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 0 تصيضضيسْيسيْيسيسوويشل 22 22 2222 2 يي 002 اا ا ا

 هماج || ل 5 رظإ امم 8# هماج ق0 تاد

 ةياص أه رظ تى 3 و »4 همالل_ ل ملاعو ا

 * همامأ اه امدق تءقدإل #

 ميلاني دحأ انثدح لاق ىمع ( ينربخأ ) © همالملا ماعو اهنملعأ * هب نوحيصإ سانلا ناكف

 0 فاخذ نهللا دع ناكلاق يدعنب معيولا نع نا 0 20- لاق نازك

 رمصقلا ف ةرصبلاب ةشئاعتازن فاذ ينب ىلعو ذئموي اهعم لتقو لما موب ةشئاع عم تاحاطلا

 مال 0 اباوع تاجيلطلا حاط يوه او كا درت كورلا
 دكا اهو» هيأ رح وبا

 افارتعا فرتمي ال لخبلاو *« افالذالا كد يلا حاطاب

 افاك | ةل-ل لك ل 1 « افا 0 اكمل نإ

 يناجكلا انثدح لاق يمع ( ينربخأ) كترحأ ناكم هذه هللاقو مهاردو لباب ةحلط هلمماف

 كفرشو كلض رفا ةيواعمنب ديزي تينأوا ةبازح ينال ليقلاق طبقا نع يرمعلا ينئدح لاق
 1102 وام نانو اند اميراع دئموت ةئأززج وبا نو يودتيدلف ةباشإ ةنلما كقطلاو..

 لاذ هلا ك ط2 فل كلا يلو يفوا كلذ يف هيلع ةموق رك اهلك 21 ارما
 جراعمو لخإب ميك نيل ه0 اح بلف يب _س ينئرشب

 جحذملا سار قوف يلرخو ماظ # هب "كافر 1 لاطب الا لع قولو

 #4 جحاتم هرش موي ةفاخم # 1 كل 00

 ع محوملا عاحشلا ءردىلع ءىكرح *# 8 ١: نسا تاوملا زامع كي

 عجرف هلال صال ارهشةباس ماقاق ةيواعمنب ديزييلا « راب يف هوفنعو هموق 0 1 أ املف

 ل 1 1و دوا ايما .ألا ءأملا ىرع تلمتام نا دال ناو زلاقو ١
 00 ا 0

 نزلا رمال لل ردع املا ريغ ادراك
 سعالاوةلاطلا يف هودعست الو # هدحودهللا وةةبرح ىنيل لقف

 بار> ينب خما.ش كاذ نعهبنملو * هلعذ مادنأ ريبغتلا اوئمان الو

 باقلا ىف لات كسملاك ةقّتعم * هنح ليللا ذا افرض امريشيا

 ّْ ل ءاءوب باغذا اممم * هباقو اهيراش اهيلع يحابو

 نمحراا ديع ج رخ الل ناك اكمل نع هع نا رمح اندج لاق يباهملا ملأ رمصأ ن بييح 02

 ك0 لا اا رت دب اورق بارع ورا همم ناكو جاحللا لع تدشالات دعا

 اكل 0 ملل عزو اروبا اناا سرد ةثاعاالا دخا ايبا تيسالا تناكو
 لاقو هب حاد لقا اءاف نمحرلا ديعل فقو

 ق1 07 د دع ع هج هس حس حبو تب دو و فم ل 522: وي سس م د وو دعوتك وع ةضاطت طخ قح + فج



 )نسه١(

 للك لع هب ارح وبأ لخد لاق يرذعلا 50 رفوبأ ىم ينادح لاق اش ١! مولا نبا

 هيوح لم دو ةبا ولا ناكو ا هدر حج دس لع 4 واعم ن ١ دياز هلع أ دقو يعاز ع تاداطلا

 0 1 روما 0 ه ريغ يلععي ام يا روهتيدح ند ةزاطلا هيلع تت اطباق

 اًنارو كب وأ قاود ره * هيبعر لاري ال نا ينكلهاو

 انفاسو احا تداع ىنرطعل * ةبا>- كنتم ترط.:-ااذاىلارا

 ليزا ءاطغا لإ لاق ءرجح و تسضؤو مرد تاسان سرد نك طا

 هذ نم ىلو مْ ناانسح بس ةدعاط تامو اهلا نيب راب اهعابش امنع عدج ال هل لاقو راححا

 ةياز> ونا هللاَقؤ ادء.حش ناكو يدع نإ 0 هللأ دنع هل لاقي سحش درع يَ ند لدحر

 ءازك الاو ناريدإلا ع دو ان ا 0 ”ىلع ناب

 ءاذسقلا ةليلط نيمل كرار ا# .ءاقللا "كذا ثا فل
 ءانحا هش هاير ماك # ءاوس مدا ىدع وب

 4 4 *نأ| مايأ 1 صاع نب هللأ كيع لإ زيزملا دنع لإ ىعنإ هللأ ديع كعل ا لوم لاق

 راعش "الا نودشان و ذب را نورد نيالا ناك: 0 هل ند هرم ءلا 0 31 ةبأ زحوبأ

 اهمضي تاحلطلا ةداط يفهل 4 ةين يم مهدشأ 0 ةباز 0 مهدوشف راهنلا نم ةعاس نواح

 هل وف ضو ىلع نب هللا ديقل امد

 ورنا ىدلا  نوعلالءانلا و رضخالا بانا تاره تامه

 | و ريعتسا هاد مو اع دو » روذملا ثدأا 6 هآراو

 اورششتي نحل افاخءاورب نأنأ »* رفح تاحلاطلا ند ربقلاو

 ناسا رت رك 00 زر اننا“ انآ

 0 كل حلطاي اخو »* 2 0 ا 7 3

 ما ال ءاومقلا يأ لش #١

 أ ةمالسو ةمالسنب ن مح رأأ ديعنب نوع لاَقف أريصق ناك فحاال بحاح ا لاق

 اا معأمل يفاهل لاقف ك1 عا ت تاقام نس رز نم لدار وعل

 اعدؤهل أ نبا دلوع سها ّ 3 كلذن 3 فرع - نوعدل لير اذكحلا] و الحر تدم هج سل

 حا سف هل طل 2 ةباز ردو | جرن ه>ا 0 ًامربش هبا رش يف ا ا ةبا دال

 ةاديرلا أ لاس كا ل ا ءاب تح هشر ط يفو هبا ىلع

 ةياردولا لآ 2و هنادط فخ ناك فيول مقوُذ هنحاصف فقاو ةفرأ نبذوع

 همالل_س ىلع هللا م ال »* همالملا عمتساو فقنوعاب

 ةماند أمسح لا اع د 2و 0 ا
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 00 90 نإ دا ٠ 0 هةاذد> ا و 2 .هاتملا ينأ 3 تأ 0 تا كلذب ( يف ١ دود )

 هلحر دق دف" كع 0 ىلب لاق ةفي راغا 0 الأ ناهد يآ لحر لاق 0 هل

 ال ل فدا كا اذع ناهد اذهل لاقف طخ كح هليكر تالا اذىو: طرضت اذكع
 رواسب ريمأآوهو نم ناشد اانا ينغلب (نورهنب نودء.د ط4 تاك م دعاس / ةناكح

 وبا لاف نحل كلذ الإ هل اوعدو 7 ىااتلا م مف هرب 1 هل نا هةعمو سااح ا ىلع

 فك وهل لاقف ىلع 3 يرو راع || ملايف لل رأأ كالذ ير ا س وهو هشهدصل ناهد أ[

 انندح 00 0 ا 0 5 ةياآل لاق ريهالا تت 00

 0 ةعقرلاب 0 ١١ ادغ ا اف افقاو 0 2 1 ئضو] و 000 0

 نا هللا يئاف- عه ةحاحال ح.حنأ نا ةمازلا نب ا 2 ذ ناهدوبأ هيلا

 0 .و هتقول ج رخاف هب 0 كا
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 ارسال هند الإ 1 ل ع ا

 ارادصم ضال دصانأ مكب وان ان ماو ل 2 حاد الف

 كا يبلك

 ةبا 100 رعشلا اذهو رصنلاب ليق# يان عماج نال ءان هلاو يميعلا ةيازح ينال ر

 1 0 رانا هم ناعم ل 0 ةرشان هللا اة, عوبرب نب بيلكينب نمالجر _

 دنع اندشتا الاق ىهاط ىنا نب دحاو نافهوبا ل !ا ةمادق نب رفءح (هسدشن 0 اعاحش ١

 لاق رب زاانبا ةنتقيف ناةتسحس لتقو ىعوبربلا ةرشان ىنري ةبازح نال يودعلا دمحا نب هللا |

 اىهزا تايشعلا حافت ضياب *انشو عش رق تدهدّقل ىردهعل

 ارضخاناك امتدالانكر اله «* هعرز اياثمال !اداصح ناكو

 ا د ا ساو ادرس وا راش ١
 ارا نطاوملاضء.يفتوملايرب# ةظيفح وذ دحام موف ناك اما

 ا را[ دا ١ انوه + هرج ىلكلا رش 505 ْ

 ا ا ا 0 ان رك 6 ركب نم موقلا ءالؤه يفناكام ديرب ١

 2 ١ ند تايم كل زي نب 0 7-5 نب ةعير ينب دحا م نا ارجو نأ

 ناوبدلا 2 بتاكا م م هرج 3 !اوكتاو روح ىود»د ةيوم الا ةلودلا ءا رع ند صعاش

 الا د 2 جراو ةرمدبلا ل داعو هده غم ناكَف نات سدس ا ثعدلا 4 اع برضو

 : ءا2 ناسالا ثد.ح أادع.صق ازد ا نا عاع 0 ه4عم لَك هنط طاو كلملا د ع 6 0 اك ْ



 )١ه١(

 لود مم هثب ىلاقف ير كا ىنع مالكلا اذه دع

 لوبولا كءرا مل نأ ىنتاه # يزعو ينكرب ىهجافلا اها

 ليدم نامزلا نم ينادي مل * نكلو كنع ءافحلا ىنادعام

 ليودلاو اوك اناعدزاو ه اع كار د[ رو انكار

 لديلطاو انةيدص انافحو »< ادهم انه كارقلا كانئازو

 للدلا زب راخلا لع ينجو # هحو ع ودعلا انامزو

 لسيلف يم كانو اود تاهت علك امر ماا
 ليي هيلا انلاكت دا رار كالا يكول كذف تاع
 لشق تاباو 0 قلوفح رطق# مل دولا كانا كك نأ ريغ

 ليست .نساوفللا كلذ لغو يمد لاسراب يتاقم تيضر

 ليحل اذإ يىتا يدب # هلع دوحا يذلا كاوسا

 نيفملا ليا ال الث“ لها مل #* ءوس ةرثع كيف نهدلا ع

 لولم لاق ةايحال هدب * ىناف ةايحلاب نض نمل لق

 لوصو ناذأ مهو مهم سبأ # ىعوق لزانم ىف حفسلاب نأ

 كرا ىو د كالا ينمهو * لركن مهراح نوروررا

 ليطا" بلو لاف يدباو * مو ءاقو اهوثح ةرفح

 ليي ىساوراابنزولا حجار © لجو نيشلا ام فافعو
 ليسا ذذو تاد نيبحو # دعح ريغ اهننع نائبو

 لويقو ةشاشب ه..لع هم ,دخ ةحيفص تقرشا ٌؤصصاو
 «© ١ وص

 لما تنكىدلاا فق سلحاو 2 يح راتننك امي ىناناف صم نيل

 لئانوهيتفلاوح رياملك الو * هبيصع يتفلا يش ام لك اف
 هيسأو كلام رايخا تهتنا يعاشولا نع يطسولابلوا ليقثعماج نبال ءانغلاو ناهدىنال رعشلا

 م نامهدىأ راحل 0

 ةمشع هقشع بدسإ ةيهاتملا اي دولا تنارتص (2 1 افلا وهو ةردانلا حام افي رظ ابيط ناآكو

 اوقع اذا مرح نم اف فكشف ْق ةفيلخلا ترا يذلا االول

 قرفلا ىناتث دق ؤرصا ينكده# لو بحا يذلا مسا تحل



 (أةء)

 ' 211 لك افقح نمنع هيل»يدتردب اا ىل اوميز .دقو# اهوأقلا تايبالا هذه يف
 دمم ينثدح لاق هيوروم نبا انثدح لاق نسحلا (ينرب>ا )يلا نبا نع ىطسولا يرحم يف

 لمؤملا لاق ا لاق ىلع نب دمحا نب دمت ينثدح لاق هيورهم نبأ

 رصب هل قام مل لمؤملا تيا * رظنلاة ريما موي 0 250
 دعس يبأ نب هللا دنع انثدح لاق ريصت نب بييح قرح تينكام اذه همانم يف 9 يمع

 ليا لع ىلإ تنأ لوش الئاق همانم ق1 لو يأر لاق ىنايشلا نيسألا نب ىلع ينثدح لاق

 لوقت ثيح نييملا بذعالنا

 رقاهدعإ مهيذعال هللاو * مدع دلال .لا ينك

 لئاقلا تنأ هل لاقو هينيع يف هعصأ لك 6 * هللا ودعاي تبذك لاقث مأ لاف

 رصبهل قلخي مل لم*وملا تيل © رظناا ةرامو. لمؤملا فش
 ريهز نب دما انثدح لاق ىلعنب نسحلا 0 )يمعدق وه اذاف اعزذ هّساف تدلع ام اذه |

 ظ للة رل لت طذبلا دشن لاقى ب ىلا عدم انتدحا لاق" |

 رحل اضيق اه لع هللا وار رمض» نه ىلا انوزعاش تلق

 انركذاو هل انيضغلو انيضر امل تاعف اهنا انماعول لاقو كحضف

 كس وص
 * راص كلذا دنع 00 هللا * يذلا امب املع نيبللا راذح تيكب
 رباص نيباا يوس هوركم لك لع اع 21: ترص ان لا *

 هعلص عماجا ن نم يلع_-واإ ليقل فيقخ ىلهو 1 مهار .ال ءانغلاو جرعالا كالام ينآل ر مشا

 لوا ل ءاساو ليش يفان 0 ا يعاشبلا لاق يماشطا ةياورو

 مد هبسنو كلام ىبأ رابخأ

 هؤودذعو هدلوم 05 همس نم هن دد> وأم كا 1 اذه يمرعلا رم 2 يأات نيا كلام ا

 ىحم نب لضفلا نه ةيانع هتظطو هيهذم دحأف هةمدخو ةحاتمو دشرلا ىلإ دقو 6 ةيدادلاب :

 الو 0 جا 0 3 0 ةقبط ن ند ةرهدملا شاول 0 ماض وهو ظحاام غابف

 ن ميطا 3 20 0 كاف 0 2 مشاه ل الأ ير ) يما نيلوذرملا

 باصاف ةيدايلابامّقم و ناكو 2 يم..تلا رضنلا يبأ نب رسما كلا ا ناك لاق 0

 هل لاش ناكو رمض» را لماغ جرد لفاوقلا 0 ىلع هوءطقو قيرطلا هنريشع نم موق

 مهف ةعاج مم ذخأف نوراغ مهو مهدصقف مث لي ند فاو |مف تناك ةحاب ىلا :لايح

 هلام يف عمطو ةدانلا نه بلط نءيف هاطف لام اذ ناكو جرعالا كلام يبأ 1 | اولا

 هس ري لاقف كلامانأ كلذ غاب ,و هش ىلع هيف 0 ايرمض هبرمغ)

 ليلج عيظف ينبان يذلاو * لوذعلا 1 ىلع يحاب م
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 1 نبدامح انهدح لاق ةمادق نا رفءعح ( ل ا اذهو اي اه أمم ىرخالا

 ) ترس نات لسا لمؤملا نع يدبزبلا دمع ينأ نع نيمأ نب هللا دبع' نع هيبأ نع قدحسا
 يلوش هك ل ناح رج يدهم ّك

 لاغلا كاوتاجس لع اح © 0و حال كس
 لالكلا هلا كح رش ح8 ةعيم هل داو> لكو 3#

 نالطاكوأ ردا شمشلا امو « عا يب لسع نيمدلا لا
 < لام لك يضف فاذيو 1ع ناودتلا هد نأ جسر

 ا فرغ كجر ركسع يف ناكو ردشلا عاشو مرد نال ةرششإ ل ا يل امسحتساف

 ا هائفف هماع ا رس هيلا كشف" ىذ كلذ غابو هناقفرل ندسلا ىف ىك ينشب تاسوطا ينأب

 7 نحاس تدنن 5و يرخأ مرد ف 0 1 مهرد كالا ه2 1 ال را

 ١" ىلا تح هل لاق وو دكملا ل هيف دازو هلبق مدقتام ىلع ربا قاب رك ذ مت مث روصنملا ىلا ديربلا

 ١ كاطعاو ديح ريغ هتلقرعشل مثرد فاا نيرشع هللالام نم كاطعا ىح هتعدشل ثدح مالغ

 ( ا عيبراب هيففرسا ل ١ ةايعأو كلج الام نما لا قيقر نم

 ْ 00 قيقرلاو باودلاوثانالا نه ءىثأ ضرتت الو نيفلأ هطعأو مه رد فلا 0 ةيناك

 || نيماظتملايف هيلا تاخد يدهملا ىلو املف نازآلايف تعضوو امعاوذي يف . + هللا وك دح اك هزاع

 يلا درذ لالا ا نمكاو ءاع هنن ىلا جاتحأ الو اهن سعأ ةملظم لاقو كلدع ين الف

 ا ني لاق فاقلا 0 0 فرخ يمنا فالا ةرشع هيف دازو هليعل

 1 لمّوْملا تبا راق ”دد> لاق يفاطلا دهم ن ةشقدح ينثدح لاق هيالزب نب 0

 كلوق يف تقدص دقل هل تأقف بأ فحم 0

 مد الو مح هللا دمحب ىلامو # يعد ترذن اهنا ىلاومعز دقو

 نا ىهاط نب هللا دبع ىنثدجو مساقلا نب دمت لاق اح الو ء ا اهو مأ لاقف

 نعل اذه كاوا

 |-امونلايفتنك ناىلبنذالو ه ميطغت تموت ١ با تماج

 مون سانلاو مونلا يناتا ام اذا * *« 5 ارا الك مونلا نعد 1

 مح راو اهدلاو نم اهب ربأ * 1 م هللاو وهراضل 00 ©

 يف
 مدالو مح هللا دحب ىلامو * يمدترذب اهنا ىلاويزدقو
 رسم حم ياءاومعز ناوي 5 1دىل قد ان ا
 ا ف نم لثمالو *« هميقس حص بحلا لثم را ٍش

 مظعاو دلح لتقلا ىلابي سيلو * مظعا قوفايلاب ادل> لتقتس

 ( ٠ - يفاغالا 0

 هت نمد

 اينو _  ى. كروشإلا ا



)١44( 

 و املا اذ "لع * انه نزلا لقا نكلو

 » رووهشلا ناصقن دنع ريما * اذهواذضةئ.رهشلاصةو

 روذفلا ةرحافم وام هب #* ىصملا هللا ةفياخ نباايف

 روعولاو ةلوهسلا نمكيا # اوفاون دقو كولملا تف نئل
 ريس 0 نماوقب نإ 5-5 كوبأ كولملا قيس دول

 روث نهي ري ني كبامو »+ اة 5 اياصم تدحو

 ريدا ىلا قيلخلا نيب م * الا ناذهام سانلا لاقف

 ريغصلا ىلع ريكلا ضف هل «. قرش لهاذريكلا قسدقل

 | اذه وه كلك هلال ا مهرد تملا نإيرسشع يواشا ال اذه نكلو تاق ] دقل هللاو كاف

 ٍ كف ةفالخلا ىدوملا و امل قابلا دخاو 0 فالا ةعبزأ لاملا 00 يل نزوو ىل# طحو

 ا تءفرف يدهملا ىلا اهعفر اعاقر هءاسك الم اذاف ةفاصرلاب سانال سلجم ناكف ملاظملا نابون نبا

 لاف كدحض ين-ةر ىلإ لص واذا ين> عاقرلا يف رظني ىدوملا لعح نأ ون نباامب لخداملف ةعقرديلا

 ا ةعقرلا هذه نمال ا عاقرلا هذه نم "يد 0 كتيارامنينم'وملاريما هللا حاصأ نابول نبال

 ) ينريذا ( تفرسدناو ل اهودرف مهردفاأ نإ رشع هلااودر أميس فىعاةمؤر هذه لاَقؤ

 ىه وم نب مكحلا ينادح لاق دعس يفأ نب دعس ند هللا دع ا رمل نب بييح

 | امدقف ةفوكلا نميريمخا دعسنب مشاه اهدفوا دقو ىلوللا مكحلا ىبانب ديزي نبنيسحلاو

 لماوملا هديشأو ةركشع يف يدوملا ع

 ىنادح لاو

 ائيعئاط كل هب اندخ دقف «* لاوريخاب اتعاب كاه

 انيف سانلاريخ نب ايكإ فن لها كاذل تن آف لمغت ناف
00 

 انيلسرملا ري هللا ىن * انيفسانلا ريخ نباايكلدعو

 انيقي هيراو ساملا وق #* ةنذم تاو كن أ انا 'ناف

 انيبذكم فاجككلا ايلا قحكاذو باتكلا هب نايا

 ان

*« 

 نب

 انيتاخ مرك ١لدعلاباط « كش ريغ مللاو تحتف مكب
 اننا كاز كد 8 لح امل تاق اهكنودف
 انيدئاقلا عيطت نا تيعاو * ت راك ةرضل تدق وأو

 عدصو ةردب ا دحاو 0 أمد ىتلاف لاملاب *يحأ مهرد فكاا نيثالعب امهل صم اق



 دال اىهاظ امالغ © مكب ىنوقشلتياب

 يدك كر ضو * يدار مكبح بيشق

 م7 هنو لمؤملا 1 ا :

 ْ سعاش رمه» ن ناليع نإ 0 9 1 0ك تراحم ن ه ىنراحملا ديسأ ن ليما نب لمؤملا

 : ناك 0 ا ةيسايعلا ّق هب زرت مو ةيسايعلاوةيومهالا نيتلودلا ءأرعش 0 ند يفوك

 1 هسا ةار> يف يدهملا ل ع داو مهايلوا نع مههدحلو مهصخم ندهو موعم هقزترملا دنملا ند

 : هرهشا يفو نيلوذرملا و لودفلا نيزربملا نم 5 هروُش يف بهدملا طاص وه»و هدعاو

 1 هن ليصل لوش اهو له اهل لاه ةريخلا لها د أ سمعا ىو ناكو اص عبط هلو نيل

 ّ هروب تملا

 رعهل هل 0 مل لمؤملا تيل * راظنلا ةريخا 0 لمؤملا كم

 : ( قربحا 1 مأ ع ا تدئءام اذهلاقو هينيعيف هيه 2 لحد الدر هم 5 2 7 هنالاق ا

 : يف ارملا 00 نب هللأ كيع 0 كاف ك2 يبا 5 هللا دنع 0 لاق يأوأ 3-5 تاي

 0 كاذذا 4 يرلا و هو يدب أ ىلع تمدق 3 لمؤأأ يف : ندك كاف ةمادقوبأ يف لد لاق

 4ه> ينأ ل 5 ريلا بحاص تا 5 مه رددمل يدتلا ءأ 00 4 تاني 0 هند د 0 دع

 4 00 مهر ؛ذ فلأ نإ رشم معا ١ 5 يده | ريهالا نا 5 || هنادع وهو رود :

 / 0 ا ضر 4س كب 8 / مشل نأ ىلع يطأ نأ يغلي اعا هل كودو هموللا 1 هلذعإ هيلا

 1 هنأ رقعح نك ىلا ب 0 هيلع ردقي ملو باطق نعاشلاب هيلا هوب نأ يدهم ع

 : سانا حمصت ل ّك أ 51 ناورملا رمد ىلع 2 وف ند اذ ساح 1 مالسلا 4 هنادم هحوت لآ

 1 مفصل لع ول او يلا ةلفاحلا 0 ام 0 معوممأ 4 ةلكاق فا 0 2 0 الحر

 كايا لاهو ي دجملا 0 رواز ردا عا | يب 00 5 ند نم ولا 1 لاق ع 22 هلأس 2 و

 عيبرلا ىلا يف كماوو لك ضو رفعح ينأن ءهافوذ عدصم لآ أ يق داكف لمْوملا لاف د 2 ءاط

 ' هنأت رفط دقا هلأ نم يدوملا نب ا يذلا سعاشلا اذه هل لاقو 0 يب ل ا

 ا ا هش س 1 لاقو مال || در عورص ماسأ تحاسف هللا تاك داو ىلا ءواخدا 1

 0 امالع تدبا لاق 5 ىل.م ان 35 نأ نيم هوا ريهأ ألا حاصأ 3 تا ليمأ نس عل هوما كم

 4ب .عا كلذ ناكذ 5 لاو ع عدا 262 0 اع اماللغ تيا 8 هلئا 0 م ١ تاق هتعدشل

 هب دمنا 11 4 قى تافه يندشنأ لاقف |

 ريما رعقلا ةهروص هيأث.م # هاف ذل الا يدوملا وه

 ريل نلع ناليكشم ارانأ 8 0 اذا ٠مل هواك طاقن
 رون ءاط راثكا وانه ه1 2
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 231 هل و انك سا ل 071 كحك سبل عل محط داك هل هلل هل عع م سد ل عفا افا ل م عنا طش

 بورحو 4 م سمع نعانا #2 معا تاقنل اعونرب تددعافو

 را دف 3 ع اع هللا دبع ناك ايا ورمي 1 لاق

 هعامو يلف هيعرينأ ةوسف نا هلأ علا او دك ا ناكف نواه نب ةعارج

 كلذ يف لاف هلبأ د رطو

 0 ا 7 لاق د كارلا لل
 رسما نه عنمملاريخا بالطب و 0 ىلا تعر نكن منا اهرضضامو

 رفدالوي اللد ريغ فاك ضيق د © يثراو لاملا ىلا ام وا ام يي

 ريطاب ضري مل زهاماذا اميضعو # ةرمط ةانقلا لثم ةروع دج ١

 ردكلاف طنا نيبام اها خارم # هناف كام . اهتم اوعثك ناق

 رمل لك نيدلاعلا كر ةعاق * هيعانا لف تاو ماا ناذا ٍْ

 1 3 نيتياورلا تعءمحو ىلد وملا 3 1 ند 0 هتؤعساو ينادشلا ور ونا لاقو

| 
 1 مواعأتموت ىلا داع (.اف مع 1 و هدب راح ب تا و هباس امو 0 ةييع اورتن ءازود>

 أمنم 0 اف دعس ين ١ لبا ىلع ورا يت> مهم نأس رق هعم كر كلام نب دعس وذ هب

 هلوَقب دعس ينب و>+مو هم ف حد لاذ هيلا اهومفدفاه وقاتساو ةم رص

 كل يدا ناماس ءازح 7# دهاشو عيفش نم يموق هللا يزح :

 0 2 'يباذ الو ملا ةرادن.ا موقال موقلا مه

 كم ريس سيق ىنسب ةأرس * اب تردغذأ كرو
 مدت 9 ًاقئاح لَو مز ىلع * كالامزب دعس ىلا آل 1تقلام اذا

 مسقتملا رزالا محلك عام د مهرا و نا انو راحا سانا

 0 أدوع عاتب نم نوداثإ »+ ندحاوم بادثلا متو ةودس مل

 م١ تسلق راح ل ناكو « اهاسب تام 6 2 اذا

 مرخملا يححرالا رباك راب # دا اهم 3 رمل نا

 قدحسا ةباور هفو

 محو هأنق مود لكلد د 0 ا روعفم راوداق فقاواسا

 برص

 ديكلا |5لوط' قار # داع ةبطاناالا

 ىدسح يذذ> وايداؤذ# ىبدقماب يذرف
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 نم لح رايرأ امو ةلونم الو نيد الو تدم لاتتاو هللإو كلا هلل نسر] هلع هل ند دا
 ةودسف نبأ لاقف نيهاو ركلف هب يصاو 1 كيطمي 1 نشر

 اهليمزو يتقان تطخ ناكو.

 هليرت بارا لودي سم ربغاو

 صاع نااباب ك2 يفا كرم

 تفك أ تا 2

 دهسا سوح نم نب نبا ىلإ نإ

 5 لك نم حرلا هند رطابخ 2#

 ١# ددرملا ة.مرلا كمل ىلظل 4

 ©* د12 او يذع هتباض

 ةثييعايهنأ هإ لاَقؤ درف هودر لاف هيضرب ريسدأاو هم روق ويش ند خمشو س راف سعاش اذو 3

 تاق اريخالا تاقام لاقف تاقام ىلع ددرأ

 ديعم مأ ند رادلامسر فرعنا

 ةربع كلايو قوش نه كلايف

 اهماممزو يفان 1 ناكو

 هلاع ءانثلا 0 نعكشإ

 هم اةءا رودالا تال اذا

 1. هاطعأو ا 2 لوق كك تق ذ دهام ىرحعل لاقو 1 نأ مسك ا

 2 تاحالا ءذه ندحتس ناكو ريا اذه بقعب هل ناعالا و :ااندشناو لاق فرصناو 5
 .قيوسوم اء نم 70:4 اخ نام ادع نبا ةتقك

 اهل و |

 هلك لها اه دش 1 70

 دوا نكلو يل مكر 0

 م َق و رلا شاننمل توهاو

 53 رب نيرطان || مح ةلاق

 مع 11 كر دتلا و : ىلا يات 5 :

0 
 رايب دج مه

 م ا طرفلابو

 ديلحتلا لبق قوشلا كامرف ملأ #

 ددلا نامجا7 لم ارشاود#

 لسا ونسوا هزير "< نباىلا #

 دام ريغ ءرملا نأ لو *

 دقوتم بك وك نءيجدلا ىلك *

 يكدر ف

 دراف عمادملا 7 ل

 ذئالولا «اطاظ نكلو د1

 داران نعدعلا سوس *

 ئاوملا ها | دق مقس 1 0

 ذقاعملا و! ىرلا اول 61

 اذاف رافس هل لاش ميك نب ورمع نب كلام نب نزام ينل ءام اب دروف ا 0 امن 5 ينب ىلع نامع لتقم بقع ليذولا هل لاق بلذت يأ ند لحر را ىنابشلا و 1 لاقو

 دق امطلبأ يف حاير نب ماه نب ورم نب تر ا تا معن انا دلاخو دوسالا هلع

 ةيكر سأر ىلع مناَق وهو املط ىف هباحصأ قرفتف تقرفتف اهذخأ ليذه ا دارأف اهنادروأ

 ا

 دهأ ءافيه يهف رس لحأ ا

 كلاما دولنا دع امر لل لا ا كَ نا عقوف 4 در هالك ا رذ رافس نك

 كاذيفةوسف نادل لاَ ىذلا ساو ف أ دع لاَ يفزاملا ةولع يبا
0 

 0 اذا

 بيلق راقس نه ليدوال الذ * هلأ" ىلغأ ناكتو ايم ن“

 برع بياقل ق ياغت يي 3#



 ةكرشلا

 هللاو لصوت 0غ لآ لعام عمر زل و ل د2علا نم ةءوسم امو ن ماع 2

 ًادحأ توب كنأ ىف خاب نيل هللا مسقأ انأف قاطن اذايصملاو رفكلا ىلع كا كتلمع
 نع 4هح 0 مْ كلذ 4مل هساحو رصح نك 7 مالك ا 3 ار ا ا نءطق ال بر 07

 دعو ماللسأا هب هيلع نع نب نسحلا ىتاف 35 || هءاع ىلع لنقم دعب هنيدملا ىلا دفوف 0

 ايرت_ثاف هرم 5 مالا || 3 ماع سابع ن١ | عم هريح ن ِِِ ها مالا س || اهماع ر مهد نب هللأ

 ىكر سابع ل ا مولي 1 ماليا اءملع ر ةءح نك و ل م لاقؤ ا < + ليك صلع

 ع هللا

 ىركنم شوفو رع جري ملو
 رذمه ل ند تدم ىلا صاصخدشو انو لك

 يتجاح صل م تا 5 ؛١ تدا

 ةح 0 5 ل قطنأ 0 تسدح

 هبابا غاومم تال دا نان امو

 0ك

* 

 روغل ١ بباقلا 2 اما تتوننعلا #*خ ىوعأ راو موصخلا تاوصا و9 تح و

 *# روز الوقاب ةلوديذب
 نإ

 قمل ثردحلاب وهات هملءحش دع يت>اح نود نم هللا ديعل تنانو

 رح ىلصت 3 الا هل. »# ام رأت ءوض نم 0 0

 | دل قدك ير ةدلا# كالفن ع .-* ام ودتاثلاو قاودلا لها علاطت

 ربح فاش اعارمم» بانلا نَع # اهدرب جورب ٠ تا ص اذا

 رفع نب أوهراديف را ىلا # أ 0 وأ تر تاق

 روطملاباتكلاو وعدي نيدالو .* ىتلابضأت هللا لوعو نبا ىلإ

 لا تا ا دارا عشب دق ا ا اف

 ردفم عارييف م سا حبيحأ »2 0 مك | اه عد ا

 5 را نا مشاه 0 00 ل ذا ىعدب ااق

 - .زءلا دع 5 دمح ا ريخلا 0 ) ينريذاو ( أمام ريا 2 3 3 اذو ةليوط ةالمصق ىو 0

 1 رد وا ىخ مام ل ىئادملا 0 هش ن» 1 00 00 ند هللا دع نا داو ئه و

 - . ١ تدب[ . ١ ٠

 قارعلا ءانصا ىلع مدع ناكو همالسساو ةنلهاج يف ةرغملا فو ناسدللا تيبْح !ىعاش

 املف اداوح ناكو زيرك نب صاع نبا ىلع مدتف هرعتشب مهنم بيصيق:نمانلا فارشاو

 ل سل تح رت وم ل وويص وو را يح يح ا ناو كارحسم تو حا لل حا يح عل صدع نحال ان ات# و موسوس جروس بم توجع دوم يمصساا جبل وتاج
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 4-5 همدسل و ةليع را 2

 وهو اذو ريغ ةسأ نهي عع ١ مك 5 ورم تن سك 0 يفإ د> ساد م نب ةلييع

 ناقل ثدي ءاغ مالسالاو هي 4 اها اا كارد كَ * مرضخم لودعؤلا فق دو. كمم ريغ لقم صعاش

 ا 3غ وه 2 | ةوسش بقبر ا ناك اود نيف همزا بقل ةوسفناو يذب

 بات 5 ند ا دع ا يفاد ىشلا 0 يأ نع نك 1 0 قدعسأ ر 9 كلذب هم 0-5 تاس 2

 هلمع نبا ليقاف أذ ةيلهاجلا 56 دا ملا نىك [ةداف ناك شاد ضم نب د 1 هط قدحسأ

 ةودسف ناب تك فك 4ث هل ل 2و ةوسف و مط لاقي ممم تاب لها ند ناكو جملا 3

 رفس ن 0 كاع مدق ا نا هب تاد 2م هللأ ورذعل سب لاقو هتلحار 5 0 5 تبثوق

 لزب نأ ىنأف كت زام عاف 34 ناا 0 هل اق مع ةئييع هيلا مأَقف كود ل

 ا لمفأال لاق رص كلذ : نو هن يمس ف مسالا اذو ل ا لزا هأ لاف

 ةانيع مهل لاقو نيشكو المح و ا م مهعمخل م لاق 5 ةريشماا نم رعد >5 يد هب ريشا

 ىحن وهيلع 2 عو دكمول 4ع سا نع تا ةودسؤ تأ يا 4 دينا | له تليق دق ينا اودهشا

 انإو اليوط ارمع رمعو هالبالا هن الا ةوسف نبا يدوا * ءارعشلا ضعب هيف لاقف كلذب

 هل سل مف صون مهارغاو اها سائلا فدوا ناك هن ال ال,الا هّسن الا ةوسف نبا ىدوا لاق

' 

 د ١مل لاق طرد 0 محلا ا 0 ) ني اولا م,نصو نوضم وهو الا روش را

 سدقلا دع نم راح هل ناك ةيزال هزوحف نب ناو عر: ةنابغ ىف امنا لاق ةديبع يأ نع 2 1

 مع ينب ثادحأ ناكفا 0 تل طظح اها ناكو هتنبا ىلا ثدح ناك !إ

 لم يح كلالذ نه هيلعأ ورثل اف ةوسف نبا لعفو ةوسف نإ لاق اولاق يسةيعلا اورك دادل-١

 هيرتشاو همسأ لمتخي لا نأ هيلا بلطف هاناف هنع كلذ غاب 5 مع لود: |ىلع للءمذ

 مسالا كلذ يف. عاتبا دق هنا ساناا يف عاش ومنع لود 0 لاق لافي لف ريمبب هنم

 هل ةلظ نم لوق, ةئيبع اشناف هيلع باغو ينع لودحتف

 مسا ائيلع انالوم لو>و

 رك يأ نع ىرادملا ايد لاف كرا ن ا ونس نافاس ادن ل 0 ا
 هللا دبع ةوسف نيو ساد ند ةناع ناالولاف تسمو سطل

 رصبلا ص هياع هللا تاولد للاط يلا ََس يلع لهاع وهو مال_لا ايملع سايعلا نبا

 1 8 هلق :تناكخو وا 9 ينأ ثذب نيا. ةدانح تذبب ةلءءش دكموي هتحنو

 مههحدميف ةرصبلا ءا ع يلا نار ال ناكو هل داق 12 ندا داق يهلسلا دونم نا

 هل لاف ةوف نبااي يلا كب ءاحام هل لاق سا.ع نبا ىلع لخد املف هناسا نوفاخمو هنوطعذ

 3 هل لاقف ين زو لكطتو تا تح يدهم كءاروو 0 كع 00



 كل ري 1101117171071717171717575تظظش©76“ ©“ “©“س١©١©“١ س0س ُسلُلاالالالااااجااا يب

 كانا

 ع

 هيدشتاو اين د نيذللا كنب د

 ل وع نايل اقاوح ناوا 3 يفوتالا اياط لادا

 ىلقرتف يوهلا تارار>قوذب * اهاعا ىاوس يوهم نأ تدنع

 يندشنأف اممتاه تاقف ةريغلا يف !هملق نيتبب كادف تلعج عمسا يل لاقمت امهةكف لاق

 يم كعان 0 الط يف « ينع كدودص ينرس ار

 ا ا ول اذاو * 00 فمن وك 10 رد

 ىل قعلا يسع نب سايعلا ا لاق دوءسم نب ن1 -, دم انثدح لاق ىدبزيلا ( ىنثدح )

 2 ىرفعملا هللادنع نب ىلعن ا

 ىنيي ىصقأ كلو * ىنر هللاو هللاو
 ينيبح تءعضو ال © لسا نا

 ناو يدعو راطلا يروج اق ,دوعجم نإ نسملان يدم انثدح لاق ىديزملا( انئدح )
 تدبلا اذهىل اشدص دعنا 0 فاوطلا يفد 0 ىلت لم لاق قرف هللا د ع ند ىلع

 نيدلاو تاذللا يوه ىل فكن « ىبجمت تاذللاو نيدلا يوه ىوهأ
 0 لاق يديزملا ( |: )د كالا 6 عد تلاقوو ىلا ءارللا تدفتلاف

 رقعح نب هللاَذَدع نإ ىلع ىندش | لاق .بديش نب هللا دنع سدح لاق قررلا نيسان د

 هسفنا يرفملا

 ايدل فو !عرام تاس واوكلا بع :ترطن ال هننأو
 اك 01 الإ ىذا كعزإ "« "الو ءاقالا دنع اح اق الا

 ا ناخ .نك ل1 هللا) © ا

 اهركلا فرد نع اطق ناغا.# هيحادص نا. تح ةحامت

 هما تادع نب خلع قدمو كا, هز دعا

 سس وص
 مدقتم الو هع رخاتم *ىلس ءاف تن | ثرح يل ىوهلا فو

 مولا ينءايلق كد حا 3 كاوه يف ةمالملا د

 مركب نمي كيلع نووي نمام * ادهاح ىش تنهاف ينتاهاو

 مهم يظح كنم يظحراص ذا .# مهحا ترصف ادع 30

 دس وح
 5 مع 00 راثر ددتلا 3 ف كل كام و * ك.عم مأن م ادلا م 5 0

 ددملا كا ا لثم اهشبأ ١١ وس * هربع كلابو فوشش ن نم كلاق

 نع رصنملاب ليش فيهخ 1 ءانغااو ةودسف نبا فورمملا سس 5 نإ ةئيمعل هكا



 راح ردالا ةرغأ ند ينعزانم #© اسعاقم وعدن ليلا تلر او

 0 مهاديم يري الو *# سعاقم يب ستنال عطتسان اف

 داع لاعلاتوؤ تدعام اذا © هب دضم ةدارج ىلا كرالو

 | مه اي كلل 3 هم وقل مداع ند دفا لاف اوم وعل امن علا 0 .اودلا 8 هل وقامأ

 0 4م 2 ا م اد اوز ,ِ نيمار مل 01 نكلو مهرتل "0 مكتوفيف

 3 سرا ميلعفالا ع ا دكءونن علا لعاو كلذ اواعفف م همه 1 ا مهلا م مد 0-5 قع ماد

 نيديزي ون ومألان ديرو رروطه 0 دو نادملا 3 دمع لب ديزي معو نوديز/لا مهلاَش كال ا

 ةعقولا ْق معبر ا نوديزاا لتقف صاقوناثوغب كيع سماخلاو نوديزتلا 5 ءالؤهم را

 ىنغي توصيف م 0 122م رح و أمم لحرب باب رلا هت: صاقو 6 ثوغي دنع را

 ناف # | ا وعد ل انو# هلوق امأو * ايبام موالأ ىف 2 تاو الا وهو هيف ا

 يدانتت بك 3 فحل 0 ميك ت تعاد مولا اذه ِِق ا تك 0 ىنب عم را اللمع يفإ

 سعاقم لااياودانف ثرحلا لاا ن لا 0 يداضيت نا[ تع كلا نعل 0

 هتنا نعل له نمل ا
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 تيس قمح

 امد كاد اهرادمت تاع دع ولو كالا و عاش رظن ال هللاو

 ا[ ناخ ن م د , هللاف »* كا رسال

 امزكلا فردي لطاناس ان 8 يحلاص  ناح ش2

 كش ءؤأدّتبا قاطم : كا 0 راد رار نإ م.-اقلل ءانغلاو يدل هشلا

 هسال هناك ذب سيعلا 3 مهارإ ناكو

 8 ةليسو راعج 5 هللا كيع نس 05 زا وجم

 ىنلاط ىف ىنأ نب رفمج نب هللا دبع نب ىلع نب د# نب مهار .| ن رفعح ئ هللا دبع نب قعود

 تفر ٌْط سعاش ه ةيمأ نب يحداعلا 0 كيه هل ع كَ لحخلا تل ةدالو مؤ مالسلا مولع

 نه لمح نم عم 6 س ل زاححلا ند هلم يح>رلا عرفا ناك يزاح>

 ش2 ندخل - لاق يدبزالا نئاعلا نب بع ماس ترا دلل لكوتملا هسيط نييبلاطلا

 ةحابش ينأ ناب 0 ءملا ي رمهزلا نامع تا رد ا لاق قررا د وعم كا ندي نإ

 رمت دلل جَ كولا ىلا يرفمإلا زفه نب هللا دعتع نا ىلع جرةلا 152 غفر لاق 1

 ىلع 1 لاق 0 كا روعل اظاغأ ناكو قردلاو موقلا خ 0-0-2 1 ناك ةيالا لكوت 1 هيل ١

 ا هه 5 لاَقف امو كان اتكلا نع 00 ع لذ دف هده سلا ق 5 هللا كاع و ٍق

 نا كا لق تاعدح لاقو ىلا 1 وه 1 ل هل تلق هروُش 2 ثاني ذل ي رفوخلا 1

 ( ريثع عسان ه7 قاندلا ةهلدنز



 قمل

 رك ذيهرب>و او دعواضكرهتافقهبلطو يرةنما مصاعزب سيق كرد |نادسب تلفأف يناثلا بالكلا ةلعو
 نع ىردقلا انتدح لاق يناركلا ىن'دح لاق .ىمع (ينريخأ») ىلاعتهللاءاشن | هعضو :يفاذهدمب

 لئاقلالاقأم كالثم و ىلذ 0 .جاحي ]| ىلا ثثالا نب د نب نةءرلا دمعت 5ك لاق يتلا

 طاخلا ةريخا نيب قرفت ابرح * اطتيتح لهمرح رواخم لئاد

 (١١طرفلاو لهساانيب زيعامالا يثغإ © بهل هل رار تفلد له ما

 أ جاححلا تكف هك سم نم كم 1 .هصأ ىلع 0 0 كلو يلع اذه يم رجلا ةلعول رعشلاو

 ةوق الو لوح الب ق2 22 5 ىلاؤ 00 هباود هلآ ت كف كلما دع ىلا كلذ

 ردعاو هللب الا
 رع الا لاقام هل* هو يله.ن قا<لعو كاف رككا 3 وح عدبنأىلع كالا ادبع ريصا م الو 3

 رخل عرضلا الو يب ولا نأ * ادغ مك اا 0 اما>و نا

 سعو لك م ىلع 0 00 ْن ممم هله او رهدلافورصن ظا

 هللا هون ناب 0 | ملاين أ ةفالكلا ةاودأ اهمدابم هللا نيد ماعدلن مح رلاودع 6 121

 ا (باتكلا اذو 0 اًوملاق د ع 9 هنيذلاو أوقنا نيذلا عمهللانا ماو هللا نمتسافهتك وش

 6 6 كلا ركعلاو اى عا ةلعول تعدالا نب دمع نحن رلا دع هب لك يذلا رعذلا

 يحاطلاهللادبعنب ةحاط ينثدحلاق ىوحالا رفعح نب دم يف 2 ةلعو نب ث را هنال كالا

 هوانعإ 0 هموقب ناوتساو يمرجلا ةلعو اخا 1 تاتق لاو 5 .ءىلا نع مهاربأنب دما نع

 كلذيف لاقف هراثن + ةلردا 5 ا اناوذاو ءافاح هل و ريك يفب ءافاحم ناعتساف

 طاخلا ةريبلا 0 ل ابرج *# أذ تاج لهم رح رواحم لكاس

 طرفلاو لهلانيب مراخلايثغإ 00 هل رار ت 0 لد 0

 ا نك حر 600 لاو ينءدالا نقع لاق 0 ل نع 7 د نب مشاه فرخ

0 لا هديسع 1 1 يا ارلا لاو مداعنإ ساق 9 لاقي ميك يف
 >7 تالكلا مون. نس 

 كانقف هلاك اع اع مم ها ا ها 1 كالذي وهانف ءادفدل ن علا كول. ٠نءالجر مص نأ

 را كا لاق دعبأ ينم قارعلا لاق نعلا كنه تامهلاق 1 ىراسي ىلعلاق كنب ىلعدل
 اهنع بنتو تنعادق مم 0 نطاذاف هسرف ص "رب ةلَغو 1 مهأر أ كلحأ الو لاق ماعلا كلهأ 3

 هنأ فرع ساق هذ 12 لأ "3 2 0 بن ”وا.عا اذاؤ امراودو يرد امحاصو أههمادعف

 كلذ 3 هلدو لاف 0 فرصناف ىمرتلا ةلعو

 راودلا كا تاكل كا دع © يتاخو يءا ىل-ر 0

 لابجلاب تامبش ماك ىو طارفالا دحاو طرفلا ىرهوجلالاقتبيلا تفادلهما هلوق ١١(
 يءرلا ةلدو لاق رصن ىلا ن 5 لع رفالاىلع حوت مويلا لاقي

 ١ لصالا ح>هم ها ّط رفلاو كيا ني لهاوصلا مح * نحل هل رارط توءس لهو
 0 ا يل ا ا ا 6# ع

 ١ ع نادل ند جرو هلامثب هتعاطو هئيع هللا ناطاس عاخو قدك دفا هللا



 00 50 كك تاقع ينأك # هلعم ىءاتلا ري مل ءاجي 3

 راح رد>الا ةرغل ند ينعزانم #* اسعاقم وعدت ليلا تا

 - و ماد ير الو يي نسال عطتساناف

 دان لاعلا توو تدعام اذا © هن دم ةدارخ لل ترد

 مهعضاوم 2 م مهباقعا نم م 5 را را نكلو مهرتم أ مكتوفيف

 ةمبرامماعفالا ةي 4 ا دئهونن عا قعأو كلذ اولعفف 6 هوك ن2 1 مهلا م مهحر 0 قع ملذات

 لكلا هنومألان ديزيو ريوه نب ديزيو نادملا ديعنب ديزي مهو نوديزتلا مهلاَش كال أ
 ةعقولا يف مهب نوديزاا لتقف صاقونباث وثب كيع سماخاو نوديزتلا ةيرألاب الؤهمرا

 ىنفي توصيف 0 م ه2 رح رك ذدقو أمم لح بأي رلا هت: صاقو 0 ثوغي دنع ا

 ناف #* 2 وعدل " ليملا تأ 9 انو# هلوق امأو * ايبام موللا ىف 5 نارا الا وهو هيف

 يدانتف تس لااب هع 2 مع تعاد وس ماا 5 فق تن تو 1 ىب عم رمال اللمع يف

 002 لااي اودانتف تار كنا لاا عا ها يدانتف هاتر ا لااي اودانت 3 تدل ل نم لع

 يهد | نول لهأ نماج ًاوركو

0 

 ديس ومك

 امد كلا مرا لع ولوكللا ىن عاش رظن ال هللاو

 !نلعرأ ناخ ن 2 أ هللاف »* ياخ انو تكن

 امركلا فرد حم لطقنانام ه8 هحاس نا كة
 دل هو 5 اقاطم : كول هيرو روورد نب م“ ءاقلل ءانغلاو ل نب لعل ر ثلا

 هسال هنآك كب سديعلا 03 مهارإ ناكو

 0-5 2 ردعج نس هللا كيبع نب ع را جو

 ا ا ل ١. نب رقعج ب هللا دبع نب لعوه

 ا عاش ة 4م 4م ب يحداعلا 0 هع نب 0 ع ا لحخلا ب ةدالو آو ماللسلا مملع

 نم 0 ه 0 ا مس ل زاححلا ند هم يحخرلا جرفلا نر ناك يزا>>

 0 يديزتلا 'سانعلا نب بم ( انتدتحت) مم لكوتملا هنت ياللا

 ةحابق ينأ نإ 1 ان ي مهزلا نا كب 0 1 لاق كر داوعس# 0 0 نإ ا

 لهما 26 مايا ل كوالا ا يرفمملا رفعح 6 هللا كسيع كلا ىلع جرفلا و 5 غفر لاق /

 قلع ,ناك .لاقجرفلا نيروعل ظلغأ ناكو كهرب مكو موقلا حرت نك نال ولا يش )
 اذه ديرا لاَقف امون تاتكلا ن«< لخو ىلع لذ دف هدم سلا يف 3ك هللأ كاع ع 1

 نحل ٍِك دو تلك لاقو ىلإ 05 وطه انو هل هل تاقف هروح ف ثنا ىذلا ي رفا 1

 ريع عارم نانا فكحلا

 31 ) مل أولت هع 7 هموقل مدع نب جددقال لاق م ل لإ 0 .اودلا تجمع ' هلوقامأ

1 2 
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 رك ذي هرب واو دعواضك رهتافقهبلطو يرةنما مصاعز سيق ةكردأ نادعب تلف اف يناثلا بالكلاةلعو
 نع ىردعلا انثدح لاقيا 22 ينادح لاق ىمع 220 ىلاعت هللا ءاشْن أ هعض و يف ذه دعا

 ْ 0000 010 اج ل لال تالا ودع نراك لاق ينحاا

 طاخلا ةريخا نيب قرفت ابرح # اطتيتح لهم رح رواخم لئاد

 (١١طرفلاو لهداانعب زيعامالا يشهي © بحل هل رار_# تفلد لد ما

 | جاجحلا تكف هكسم نم كحيرأوه.هصأ ىلع كل أسف كلثهو يله اذه يعرجلا ةلعول رعشلاو
 ةْوق الو لوح الب 3 اد ا نام سام ةبااوج هلا كف كلملا دمع ىلا كلدبب

 ١ اناب ع نيدلا نس 0 هلامث 4. ةءاطو هم ج هليأ ناطاس عاخو قصر هللا رو هللاب الا

 0 الا لاقام هل* ويل ن نا ىلعو لاف ا 5 وح عدينأ ىلع كلا اديعريصل م ال 6

 رءغاا عرضلا الو يلأو ولا انآ اف * ادع مكب 1 اماحو ا

 سعو لك م ىلع 0 مم( اميداتس © مهم هلهطاو رهدلافورصن ظا

 ا هللا ا لاني نأ ةفالخلا مارمأ اهدا هللا نيد متاعدلن لاو مَع 121

 آ (باتكلا اذه ته اًوملاق زن ونسحم م هنرذلاو أونا نيذلا عمهللا 9 معاو هللا نمتسافهتك وش

 د.عدب لثغ يذلا رعشلاو يم رولا ةلعول ث.ءشالا نب دم نب ند دعب ليغ يذلا رعشلا

 يحاطلاهللادنعن , 1 ينثدح لاق ىوحلالا رفعت ن نبدحم ا 0 نب ثرأعا هنال كلا

 أ هواعا و هموقب ناعت 3 0 ةلعو اخأ 7 كاف أ دم .ءىلإ نع مهأر 1 دن

 كالذي لاو هرا *ب كردأ _ اا اناوذاو ءاماح هل |وناك ريغ يكب ءافاحم قاعيسإف

 1 ةريوحا نعيد 1 0 * 0 رو ا لئاس

 طرفلاو لهسلا نيب مراخلايىثغإ 3 هل رارحم ت 1 له 1

 . ل لح 2-20 لاق يغءدالا 1 لاق 00 5 يعاز 0 2 نب مشاه فرخأ

 سان تال 21 مو 0 هنأ هكينع وأ قا قةحو ي قادرا لاو مصاعنا ساق 9 لاَ م يق

 ام هل تامه مم دعواير ها ةلعوكر 1 ا كالذي وهاشف اهدا - نم | كول“ نءالجر مص نا

 نا كلا لاق 0 0 اك! لاق 2 مهلاق 0 ا 6 5

 هنأ فرع ساقه 2 ع 5 0 ا اذاذ 0 يرد“ و امجادو 5-8

 كلذ يف هلو لاَقف كرو فرصناف ي هرخلا ةلعو

 رياودلا 2 تالكلا تادغ © يتااخو يءا يل>ر ماد

 لابحلاب تاهيش ماكأ ىهو طارفالا دحاو طرقلا ىره 0 تفلذ لغم | هل 2 45

 ات يول ل درح  س  ملل
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 ريب ان زلا ل 2# طاسواب نانقاو

 تم قف زاثيد 0 1 هالك اوط ىلع 00 ناب سمعا و واسد ونفل ع 5 نر | يك لل اليالا

 ب رفع يندح لاق هظدعح ) ىف دج ( كد 2 8 نواع فال 0000 ترو ا

 ناكو ة هقدصن داود دودس م انءمو ناومامل ب سا اعلا أ لذفلا 3 ا لاق وماما

 لد هك وا مظتناك ةفالسإ اولد: داف هسار مويلا كلذ ّق 0 دق دحأ

 تا قالطلاب ل [١ تل 5 0 5 اواك لاقو هقدص 3 روحا سا ر ىلع أمصق

 رو.نطو دما لذدو دودسألام دقق سايملا 6 لضفلا أةهعمج 8غ ند ناك او فرصناو مف

 قلعهموت ا دودسملاب فد ئ ءاملا اذو َّق ع قلك لاق مث هسجف 0 دوكسملا .

 ءارمد كلا صحا لاقو ) هاظدعح لاق ( هولدقو هءماماوذخاف بارعالا هيلع 6 هلم وع

 راها هيما نه اناا اهتم كالذب هريعف هّتءطقت ةشدص هل تناكو ةقدص نب دحأ وحمب

 يدرلا قي رلا ندهتب ىه # دمحأ هشدل_ص 0

 ياذد عطقاف هرو.نط #2 ىلا تداع نأ تن صن

0 4 

 يرتنال هللا تا هَ 9 » لا هل نا ناو

 لك ىلع ي*م ا هسا # 200 نا

 ٍِ طاشل 0 1 نع رهاب لش ماج 1 ءانئلاو يم راعا هلعو نإ ث ردع رعشلا

 هت وا ردلا نا كفو هساحم ملو مهاربإ 1

 - د66 ةلعو ن ثرملا رابخا 8ع -

 مرح ن.4هادقنب تحمانإ نوطا نب هلدس نإ عب ن ث را ن هللا دنع نب ةلعو نإ ث را 1 00 0 1 ا 0 ا 0

 نإ ناول> نم اهذ 5200 . 0 وهو ةيفالملا لاحرلا سنت هيلاو فالع وهو نايرلا نبا

 ١ | نو لدم هنن , انا: فالتولالا مدفن. تبرك د دقو هةعاطخ ن فاشا نقار

 ' ةقزلا ود لاق ا فا م 0 نو قاتلا نع ةروهش هفاللع ١١ لا احرلاو ايري همس

 900 #3 هتءرداسورعلا الك ليلو

 ده_شو اكس 0 اهدا 1 5 0 ند َت 0 ا ا ةلعو ناكو

5 

 ظ



 م) ١ (

 تركذ دقودل ينو ديش 0 0 اننخن ايزاحح 8 ناكو : ةق اص ينأ نب ةقدصن دجأ وه

 مك ءانغلا 52000 امدقم ائد# اير و.نط ةفقدص ترا ناكو باتكلا اذه ردص يف را

 5 نربط ءانغ نم اهارجم ىرج امو جازهالاو لامرالا نم ريثك ءانغ هلو ةمئصلا |
 20 00 نحيا ءاتعو هيلع ع مدقف هر ا را 0 م 0 اعلا ل

 ( قرت ) ةفامضأ لك ودا ,عم هك امي زثك أ كلذ بكف وعدن نما رتكو سانلا هاهنشاو
 هطرقو:هفصو هرك ذ مدقتملاتوصلا اهنم ركذ ةريثك ةفيرظ .ةعنصهل. تناكلاقو ةظحتح كلذب

 توحلا أد هدعب 0و

 فصولا ىهتم ي..>نس> * فرطلاب قطني نداشثو

 فلالا نم فلالا دمبال * ينريع ترحو يداؤتماه

 تر دنع دنع ل اان يد وم كفا دع انيلاا تا تفلح ود واعف لمؤ وهوا

 لاق هقدص نب دمحأ 0 3 نبدا اتتد لاق ديزمنب دم ( ينادح ) هّسفن ينءا

 0 يف ينغأ يتح كرعش نم نيتب يندشنأ هلتلقف بتاكلا ديزي نب دلخب تزتجا

 تاعج :ةدئاف كرمشب ت1 نا ينادل تل ل | 90 50 0 ل تلد قا

 كلذ نك ل َقتأ تا كاي نم .ظحلا املا ه4 تكا ةقراكا هب ت5 1 اظح اهفدل

 يف هشنا مث ةفيلخلا ةلكسم يف حافت 3 يدع 3 و

 فردي ءادبأ هير نمو *  فادملا ند ال لو

 تفدر هؤاثحاو كيلع # قئاخ قاق هلق نمو

 تباط اءاف نينغ غلا عم و هلهيظح ىلع سيضع ناك دقو قاعد فارغا نومأملا ملح ملف ٍ

 تقرع ىلا هللا ع 1 تولس ىديس اب يهدأ 520 اع ريثع ةحافتت هلا تهحو هسفن

 كا كلاب را ترفل ومالا ةحو ب رات نحلا تال | يينازؤ ىلا نم انش
 نبا نم يل لاقف ببسلا ام ىديساي تلقو تيثوف رب+ بحاص يجرح ىلعو ىلع كلأ ةلعافلا
 هَسدَح و كلَد 0 1 ل اهل ها :دبام ينعم يف تيل ف َْ راج عم يتصق تف لع

 قافالا اذه ناو قددلاقو كحض كلذ نملزنا تنا هلوةىلا تروا الف دلاخ عم يثيدح

 ينندح لاق د اجامدح لاقد# (ينريخا) اها دلو مهرد نالا ةسءىل 0 تقنر

 كا ادح هفيصو نور شعهءدب نيب ونيناعسلا مو»يفنو ا ىلع تاذ د لاقةقدص د

 صولا نويدبا يفو تهذلا ناءل_ص نوئانعا يفر ةلعو يعورلا حاولا عير دق تارتزم

 دشن 1 اهف 7 0 اناس , | ءالؤو ىف تتلف رف دعا كلثف نوح ىل لاف نورا

 صاقملا ىف حالم * ريناد. كح ءايظ

 ريارال ىف الع *« نيياملا نهالخ



 ( 1 ماب)

 ةهركت الو ادا مرحال ةماغلا ةديدش 0 ةركنلا ريغتم ناكدنا الا هلايف بيعال هجولا
 حولا ك رشم باطلا ىأنب برك ىأب ف ربي اش تقاعت يتح لذاعلا ىلا لووكلا دح نم

 سذجح لكب تدع دف تل اقفارك 0 ف تك 'ينيأ اه ليقف ةمدالا دش احق ا

 ا ا عراف هتدو ضرالاو دوسألا نيب اذهو مى دم نلف 50 3 لاجل ن

 بقليو ىلع هل لاش املع برضي مالغ اهناكو لاق: تدرأ اذ اىيكوو تدرأ اذان قام وهو

 حاصي ناد طلا لغبةلزنع وهلاعوو هلع تدمتعاتةشو تريلايف تاذ اذا تكف هد زيط |

 | مىلغت مط اهوعدب هل ناوذأ هدنع لصح اذا ةناب نب ورمع ناكو بوكرلاو ندحطلاو للءدال

 هل اهفصوف يدنع اهارذ همالغ لخدف ينوعدب ثعب هنال ىرادنما 6, مع اء عم

 نت راو ةدمم نو ع ل د 2 دع ناكو تاءفن 0 6 31 ىلاحإ ىلإ يكف

 حارقألاو امتانغ عامسا ىامواك اولدعف ماشه نب دمح انب نوره و ىربلا ناماس دن 0

 ناكو هدومي ةعايجا نيب تاينع نةولالا تح رخ امو هبراوج ا || لامؤ اماع لايفالاو

 ايباد دلي يح .لعملا نحرأ نط لوقف اهوعدينأ هناأسيف اهلا نقتشي ةنانب ورم 0
 ناك اعا 0 نكح ةلع“ا تح 1 دق يبا نظي ناوتخاو قيما وهو اه ءلا لع هناف نكيلا

 نقدحسا تود ناكو سانلا للا ورمع ناكو اء اهرد# نأ در ناذدللا نارا دله

 املع قراخمو ةيولع توص ناكو * ارذتفم لظ يباذعب ىذلا اذا # | ىلع مهاربا

 بعصم نإ مهاربان قدسا نكد معلص ن م ام.ح نانوصلا ناد # بزتقم ريغ بيرق #

 تتامو هنعإ يد هنع مت 1 غابينأ هقونو هل كمرباو هه تا كلذ ب 2 0 نارخ

 نم .سانلا نمو.ءارعسشلا ضعب لوش ةددغ قو اهتلتا يح طرقات اماشأ فرق

 قحسا ىلا هيسني
 روذتحم لك نم اهل راج هللا 3 ةدحاو ناسالا قددنع تن

 رودظ تنغ نأ نانا ىدحلو هاه عد كايد تا
 قدسا تدع“ لاق يعارخلا كلامو. هللا دعوت دج ىئدح لأ ةمادقن د2 ( نر
 نايذه ةد..ع وعاد رويتطلا لوش

 وص
 ى ىنام 6 يعي نيالا اود 2 تربذو 2# تاعلا

 نب دح ال ءانئلاو هل ةساءزب دفع ريق :ددير 1 داق ةلظكد هى رتعا م ركل“
 ةكذنو ةيمأ نب داكغو نناكلا انلاخ نانا تضم دكر فاطم ور 1 0 1

 ةقدص نب دما راخا انبه

 2 4 2 5 1 را قع



00 

 بجحاجلا كليهس نإ رح ينادح ل لاق ( هاند ىنادح ( تا رزدفم 00 )ادع يذلا اذاب نن 0

 عمتجا لاق 0 ل هس ةيدجع قا نانو كل .هرلا ل 5 ينأ مالغ ا ىنثدح لاق |

 لاقف نغ دودسال اولاقف ةديبعودو دما مهفو اموي ديشرلا نب سايعلا 0 نوب روينطلا |

 ينأدح لاق ةظدحح ( ينادحو ) تنغأ ٍت> ين 0 ضو ةديع ا هللاو ال |

 ةديبع تناك لاق روهشم حئارش طاباسو رصن ةقيوس حئارش طاباس بحاص ىعازألا حئارش

 كادر ل ول كلا نكد 5 ناكتكت ا تااقف' ىلا ل ودعنا ل تااد اموت يف: تارق ىقعمت
 5 220500107 د 4 هولا ةطحج ىددو للم ال ةحانم حاس كنب يف |
 نم وما تب 0 هيلع اذاف '

 لمتحم يملا يف ةل « الا ىو ءيش لك

 0 2001 هام ارز ياذلا ا لم رح وانادقإول رن دجو انجح (ينندح) ْ
 يزورملا ماطسإ نب دمحا نب ىلع ناك لاق يمسح رسلاب رطلا نإ رم امرمح الاق ةعمس هنأ

 لتق 0 هتدق فاذ روصنلا مهرس ىدلا رفنلا 1 تربشو جاو نب دش تابب نبا وهو 1

 نب ىلع ناكف اولمفو لعفف مكفويس هون رضاف أو> ر>اف تقفص اذا مهل لاقو يمال |

 0 هفاطا 1[ 510 الخ كامن ولو ىعاو تاك وهو طرود ع ىقع دع

 قا قوم ءارص هل لاي ل>ر تذب ةديبع تناك ل 1 هل يع

 نب هللا دع مهلصو نيذلا ا د ا قا 0 نب هللا دبع دن يقاسقلا ءارحسلا 1

 0 العلا يدينولا قاكو داي دن تقلا هلام مهتما لتر لكل دحاو موي يف رهاط.(

 ىلا راش اذا ىديبزلا ناكف ءارهسلا يلا باص حابص ناكو ءارءسا يأ كاتم ءاملا“

 010 نال ينَغو برشو تانو ةديرع دلاو حاص دنع ماقأ هفداصإ رف ءارمسلا يلا

 اموصيديزلا عمسو هتمشاو املق يف عقوف يددزلا ءانغ تء.ف د.> عيطو نس> توص |

 رورطلا ىلع ءانعلا تذ دقو اطلخ ترو اهوبا تامو.الع يظاوو اهملعف اهءيط ف عو ]|
 0 حر 00 0 حورلا ةفيف> ةلوبقم ةحلم تناكو رس عنشو نمل تح

 وا ناكف نايتفاا اهف تغرو تدءءسو اهكن تاحو نتانلا اعاعتلو اياكح رهو تمده“:

 اهارأ تنكف للملا ريثك هحولا ندح ناكو رمع 1 يحخرلا جرفلا نب" لع اهقشعه نم أ

 تناكف كلذ ل جال احح ان 0 نإ ىلع نم تدلو مث ةسورفلا ىلع رشاءتن اذكو هدنع

 0 ا :نم تكف اهدونو هدوت تاك 1 رغو ماجا ةلع تاقوألا يف لاتحب ١

 كلذ فداضو جرفلا نب ىلع. نم اهب: تنام ع ل 5 ايضو مظع الآم ا 2 رو تقانا|

 ناك رعاو لئن ران دورا 00 تح رن !هقلطف ىلعلاح طالتخاو مهتيكن

 لاقي كلام نب ةزمح ل 1 نمامالغت ةشءتف هل لك وب اهما م 20 هرود صعاإ 2 و 2- 1



 )ه*١(

 تايرو.نطلاو نييرورطلا 0 ةظح١ اهركذ 0 يطأو اه>و ىاتلا نس

 | ايدلاف فرعي لو قثع ن نم ولاكال تاكو تان نم تناك لاقي هفااشربخ هلع تأ رقو

 لم رلا ىف ابق ةتيحت ةعنص اهل تناكو اهم راع أما 1

 اكيع كاذ تخل نأ # املا اعف ىل نا

 اكدب يفام كاو_س * ىلاؤ- نم يننعاو

 668 نودحا كلام #  يزودهاو عا نما

 ١ ميطان ىلع ىل لاق لاق قدا و داع امدح لاق نهزالا أني ديرما ن0 6 ٍ

 0 يترشاءيو ىن وعد وينفلاب 2 هأ ربا ن قحسا هللا همحر 0 ا وبأ ناك يدبزيلا ١

 فقوفىل حانجن مي انأو ىل مو مح رف هثداصا م قدحسا ن دل ىنأ ىلا اموب ا ْ

 6 يد ضرالا ىلعام هل تاقف ىلا ريسءالمولا طش له لاقو هّددَس 1 ىلع مو ْ

 | ندع هولا يدنع :تلقك 1 ماها لاققا تكتك ا 0 د كلو كلتا نأ ىلإ

 (| ةعاسلاو ةرضاح يو ةيروينطلا ةدرع ان وعد دق هماشه نب ا نتنازهو هدعسم لن وو

 || لاقف كيلا حوراو مهرو٠ا مظتنل تح مهعم ساحا يناف هللا طف> يف. ضماق نالدرلا 5

 1 3 تنغرل هللاو هل طش ا كل طلع ول هل تاقف كدنع ماقملا ىلع تضيع الهف ىل

 ع عمسأ ن أ يهتشا ت تيك دف يآ ليف لامك كل مظعا ناك, كلذب تاضغت ناف هيف

 00 غانا يفوةلأسو يناق سعنإ ام '!لاق امنه 5 كاع ىل نك ن 0

 دوو لريف هن كرما ا .اقذ امامح ىلع اهوعذف ع 2 تءطشاو ىلا ا اع

 لوش اه ان تنغف ذيينامدقو رضحام | 1 5 يرجام يبحاص تفرعو هتباد

 »أ نا دا فا )0و #3 نرفع

 تركو مهلا يعاود «# هم نلو ىذو هل

 كاي ندوب ع ل
 يلقن هيل ناب يف هه لع . كاك

 فاصنا ةرعدع نيب ىلاو يح هالوك ملو برشو هم مَ افصأ برشو قحسأ برطف ْ

 يس هللاو نيلامام ةدي.عاب كحيو ماده نب دما نب نوره لاَقف ىلصيل ماقو هعم اهانيرشو

 قحسا لاق هللاوال تلاق برشام هياعبراشلاو كءانغ نسح:ة سمان م نيردبا لاق ملو لاق تم

 ةييه اهمقحلف ىنغت تادّبا قحسا ءاح اءلف هتقرع دق كيا هيقرعت الف يلدوملا م .هارا نإ

 نب: كوره كاياب ايف نع ع هل انف انا 3 اجو رعغا ال لاقف انب اناصش تصقنف طالت>او

 مكل الو يل ةدئاف الو ةليلل 6-0 يف ندنأل اةناف' ف وصتق اذا موه قدس لاقث تدل
 هلثءركذف سيبعلا ىلأ نب سايعلا مهن. ةعاجح نعةظحجح ربا اذهب ( ىنثدح ) فرصنافماقف |

 هتنغ يذلا توصلا نا هيف لاقو



 )غ*١(

 نع و اهقتع ف هإ امهوذ هنم امهوتداف أرمضاح اغا ناكو 3 2س مو فمديص و ىلع كلذ ددشاو

 تاهحاو دادغب خلا 0 ند 0 د تجد رأت داليلا نو راتع ثرحت 50 ناو اه> اراب

 نيىع يللاق لاق طا يوالم ينأدح لاق ةمادقن رفعح (ينريخا) اهرمع لوط اهركذ

 ةيراح اع ا ةل> يف صهاط نإ هللا“ كلي ع هلا 300 3 0 ع تركها ةبو.# 5 0 مهلا

 "ا ناك هلأ ىد نك وكلا دنع تظل ة ةئسحم ةيئتم بدالاو فرظلاو ندحلا ةعراب ب
 ةعاس 6 ّق اها رو امدخمو اهلا هاا لخ دو بارسال نماح اذا هروظ كر ةلايض كفاح

 و مث كلذ دا "ل ا علا ةيسقل هتعزان م | مالكم اه. هيراو> معو اهرلو اموب امضاغف

 ' لاو اموب 42 ءأأ ت كف ملا 0 لاقه ا ماحع 4 اع الالدا هتادّنا نه تعلتماو عم 2

 1 نيؤلاأي كنع ار 9 تاقف ام + ا 4ب م تن ءادويا 0

 3 0 1 هده ترم 1 اع 0 هن ءاح ديو ةقيصوب اذاه..خ 3

 أمضاخم يا اذه ىلا بدلا نأ ينل امر ُّق يو ةعاسلا ة 4 وي تّايحا م 3 يش دلو

 عب سأ يد لعاب اب م امر ىف ينخأ قل يذرال 5 حاصل يف يو كلدب 4 واهم ضو

 لوشو يفغل ٍش اذاؤ امردح ىلا يهمنا يف جد هم هادو ماقمن ينالام

 ينءاكي الو هلا وحش * دخايراال رهقلايف رؤذا

 يبطل ةيوب اها تسل #3 ةييصعم تك 8 5 َقَح

 ىطاصف ىركلاقيراز دق * كله ىلا عفاش انل لبق

 ينهراصف ه رديه ىلا داع # ان حال حاب_لاام اذا !

 ا هللا تدحردو انىدعمو هل اود لس امءهدخ ترضاق هناك تك وتل براق

 اه ريغ هيراو> 52 4ع يىل_-أ لاق اأو ةعلذو ةزءاج | لحلو لك ثعاو احياططاو

 ةريثك ث ا ل 4م 0 ل ا 6 5ك لكل ة رجاه 4ءاستم هني زد لزم اماف

 اج

 هيرو 34

 ير طراق هاو هم وة نإوت # ردق لع ايراحل ىورلا فلو
 ءانغلاو هل هلاق يجن راعشلا صفح نانا لاهو 4 ع بضع هأ مداخ يفهلاق ق'اولل هلأ لاه رعشلا

 هنانع ف د كفر لآ قئاوالا نُل هيفو قاطم لمر ةيروم :طلا ةد..ع

 0-5 هيروينطلا ةديسع را 8-7

 قس كلذب ا أبل دوشب باد 0 4 0 تاه 1 تا حا 3 ةديع 0



0 ١ 2 

 ىلع اعدف لاق 0 | ىما ة ةقيصو اا هل ف اها ط ن هللا ديع ناك رتسلا ءازو

 ةوردلو كف ريغ نم ةويديلا ىلع ةبوبح تلاق دك ادت 0 يللاف ةاودب مهلا نبا
 5 ثيح نمكسملا طم يلقب # ارفم> دخلا يف كسملاب ةئاكو

 انام 0 اهفكي ارطس دخلا يفتدت؟ ل

 ايدي 0 1 هل عبطم هن كلا كولد نماذ
 ٍْ أره كاناتم مق نع لل * رفع> ةررسلا يف اهائمنمايو

 || تابع ىلا ام عرق تاك لإ لك وتلا سلو قرت قامندال ًامحاو مهلا ن ىلع سد و لاق

 ْ يرطاوخ> تءاشو هللا و ترحب كلذدع مهل ان ىلعلاق ىدب ىع لاق أمق ينفتنأ هر و

 ال ينئدح لاق ةمادقنب رفمج (ينريخأ) هلوقأ دحاو فرح ىلع تردقام هللاوف

 هب ويحم ىلا عقدف هيدي نيب نحو برشب وهولكوتا دنع امويتنك لاق مهلا نب ىلع ينئدح

 ١ تجرخ مثبرش اذاهيف سا تناكيذلا عضوملاىلا هتريض> نع تفرصن اواملبةف ةفلغمةحافت

 / اهانأر قف انيلا ام يعرمت ًاديدش اكحض كدضو اهأرقف لكوتلا ىلا مفدفةعقر اهعمو اهةيراج
 ظ اقدار

 يذك لع ىوبلا را لكن 321 رو ع ا
 تيكا ة دك نع قالا امو # ىنأد ياو ايلا 5-4

 يدِس ينأأ هذه يتر نم * هل يلي هد عاش نأو

 ىدسح يح رافدهان 1 تقل ام نخر ال تنك نا

 ت1 كو سدينلا را ول اوال تا ار ا جا ع هللا وذ لاق

 ١ كوكا يراود 7 م>ح داما ى 20 يد لاق ةمادقنب رفعح ( ينادح) ةمون ةش ةياع

 | ل 0 ح.طصاف دخا نءيف ةبو.# ذحاو 2 ا 1 راصف هل دعب نقر

 ٠ "نرطتو نير نقو نلاو ةيهدلاو وللا تناخأ نع نشا رد ا 8_9

 يذل لكوتملا ةلع ان زح ةرذتاف يسع ضاخبإب املك لاحت يئاه م تس سر
 معلا دوعلا َتانواَف ينغ ةبووبحماب اه اقم رو تماس و1 رطاو ناقل امي يراوخلا

 لونو ىكس يو
 أرفمح هيف ذر ا لبطل شع يأ

 3 ع 5 50 ل

 5 ل نزحو 3 # اه اذ ناك 0 لك

 اضفت الو

 ىرتشي توملاىربول #* قا ةيويحمت ريغ

 ارقتل اذه لك * انيكلع هنرتبشال

 ا روعإ 0 1 حا » ا

 ( رشع عسا تاياظالا ب اد



 هن لا
 0 06 2 1510 د ه6 تن 5 تا اق ا 2 0 2 تاج حدا ل هس عب ب سس سس ع م صصص حم مص مصل ا

 هللا ديع يف هع ىلع ل 6 ال 2 كموق ءالؤدأ طيقلاب ت تلاق 0 +
 أ'نم يي”

 رع .دماطإ امايأ ماقأف 3 لاق 0 30 ؤهأ طرقأاب كلاق فا ءلأ ليخاو انقلا ّ رد 201

 تافأ تنار 0 ماخأ اهوبأ اهيلا ثءبف ةلج م وم لق ئح هدتع تماقأف اهب قب مث

 هللا وف ردع تنل هلا يكيدوأ مراد ىف ا تلاعتت مراد نادل دنع 3 ين يدا ىلع تفقو يتح

 تع ةنغ يفا الا ارعش هيلغ قات مو اهحو داع هلع نع ا طقأ لش ترارام

 00004 ارح هلع واف ميعئاعر نيب يداعو كنان ناناقلا .خ تقاحو

 يش امال كاههنلع قر < و اط.ةا 0 اهع.سا اه>وز لف 6 نم اهجوزت اهب ىلع

 رقبلا درطف برشو بسطت دقو ند مون يف جر> تلاق كن ع يف نسحأ طيقل ن 4

 ناك ارظنم را مذ ةع تم ينآياف ةئيت ينءشو ةمض ىنوضف ءامد حضن هبو ينانأ مث اهنم 0

 اهانأ مث رقبلا درطف ب 510 2 طتو يرش ندد موب نك د اع دكت دي ها نمنح
 : 0 ا لاق مث اهايقوهيلا اممضفبارسشلا عروب يطلاو مد حضن هبو 11

 200021 قبل ةكر ءادضر الف عدم نادعلا الو نىعرصو ءادعك الو ءام َتااَقَف

 هرعس يف مست | ) در 1 كيا

 ان 20312 سار أ ع نتااع ب يدلك ::تتيزن < ياشوق

 22 0002 اذا 8 ءداذوأل رعءاناد نود ع

 ىرلاسحتلاوةنمَتي ور ىااضي اهنم تءضنو تفز اتا تالا 1 لدوره

 تمس وف
 اة ند كلال ىسفي . * ارفم> كسملاب دخلا يف ةتاكو

 اال رت راد و اهنكيارطم دخلا يقتتتك قل
 ا ا ا ل ف دع كلا كرا حام
 أرفعح كاب ناقد 0 « رفء> ةريرملايف اهاوهن مايو

 قط لك فيقح كرعا ءاغااو لكاواملا ةقاش وح عقلا

 ةعورطم ةفيرش ةرعاش ةرمصبلا تادلوه نم ةدلوم ةبوحم تناك 5-2 ةبو.رابخا وس

 فعاو للضف نم ل-ا ةبوب# تناكو اهمدقت نا ةماعلا ةرعاشلا لضف داكت ال

 دحأ اهذ عمط اك رش هدعن تيةبو نهاط نب هللا دع هلاه ادها 00 لك ادلكو

 نودم ن. دمحأ ع هظحح كلذب (قرحا ) عرابلا رخافلاب س ل ءانغ ينغأ اضيا تح

 ادج لكوتلا سنا نه برقي مجنملا ىحي نب ىلع ىنثدح لاق ةءادق نب رفع ىنربخأو

 ةحيبق ىلع تلخد ينا اموي هل لاقف «ةولخ ثيداحاو همرح عم هرس نم ايش هعتكي الو
 تالا 0 0 11 راق او الث ةيلاغب اهدح لع يا "تدتك دق اهيدجتوف
 م مالكلا ةرضاح ةبويحم تناكو لاق 00 اذه يف لقف دخلا كلذ ضايب ىلع ةلاغلا
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 امهالكوباها نبدارقلا هللا هللاخ نبا هعمو طرقل جر تومأو أ ام. 5 َج>ار

 دلاخ نإ سدق م ا لاقمث مهيدان ىلع املسف نابدش يف انا يح اراثتاف ع رعت 1
 لاق كت>اح اف سمق انأ سدق لاق وه مكباف لاق مأ او | 1 كوب ةعلر دس اكو نيدلخا ىد |

 رش هباصا الا ةسالع هتئبا ا هيلا طخ ال نا نيع ساق ىلع تاكو كدا ا.طاخ كتثج ٠

 احل سدق لاق ديز نب سدع قا ةراآرز لق كل انآ لاق تأ د ءو سيق هل لاقف هب عمو

 يأ ةاضن نم ينامو ةيغرل كنا هللا وذ معاي مل لاق كندو ينيب اذه ناك اله ةصقلا اذاي كنم

 ءحفك لاقؤ همؤلك احق ىف كدضفأ ال كتالاع نيلو كعو | ك0 1 ينام
 اندنعتبدت الو موزك الو بان الو ةرباصم اهف سيل ةقانةراق كلتتروم و كتحنو رادق لأ ا

 0 يتأبا ةرارز نب طيقل تجوز دقيفا ةيراجلا ماىلا لسرا مث اموري الو ابرزنع
 0( اوركذف مهعم ثدح طرقل ساجو ايزعانيف تيدي ال ةرارز نب طرةاناف قابلا كلذاط يبرضاو

 1 9 لاء دال اهنسأف ماقل اني لا.حال اه زهاو حاقال اهدراف وزنلا امأ ط هل لاقف وزفلا

 ردح ةيراجلا مادبلا تنسو هيف نسا قانلاىلآ بهذف العقل او اسنق كلذ يعاف ا

 ري هيفام 1 56 نئاو ريخ هيفام اهدر نيل 1 ةنلآ اهم يهذأ ةيراحال تلاقو رو#و

 | ايت ريعايلا ةيرابلا تسحر اهلف 6 اهدر من هتيلو هرعش رع ةرمجلاب ةيراملا هتءاج املف |
 مالكب اهحئاف هلقلا اس قل 3 طرقا يمأ اماف ريخلل قداخل هنا تلاقف عندص اع

 ١١ تنحرف تلقا لاخما اءلق يتصل ةناوردس 2 فرط هيلع حرطو مانق هنم تز 1

 لاف :ىداولا لف- ايف وهو ادارق هلاخ نبا يلا يح جر اهرب م طرقا هداف 00

 اطيقل دقفف سبق حبص 0 ا || ءامز: رذنااىلا اهحوتن اهؤاغر عملا نأكاو كريعي لحرا

 | لوق ند ناكام ل ندا قأ يح طريقا ىذ٠و هب يهذ يذلاام ردب وت تحل ]|

 هالكف ىرمسك ىلا يذ* 2 رز هب دارو ع د ثعف هلام ند هناك فاعل هلوقو

 7 ايد ماقأو ”ةريذت هيدا ف هل نقف طل 2 مث يهاوج هاطعاو

 ١ يفاعقو تح مياط 2 م اوما دق مهاد> وف 0 ينب ةلحن اءاح ىت> دارقو وه جرخ

 طرقا لاَقُف لمرلا

 اناعظا تن له قئاقشلا ضيع * اعز> ةرظن اناهودارق رظنا

 اناج سمو ارذش اهئار 0 « اه ريبعلا خضل م نوف

 وك ةشان ايل لاق: ليحرلا كدازأ املف اسورتااهرهنس داح ن

 ءاد كعالا ىلا كيب سهذب امنا .كنافءالا كسط نك نكلو انو كإ 2 ك0

 كشون هلاو ريخ. سراف كحوز نأ ئماعارف دايو دط اظع ال نلف تاللو ناش اراو

 ْ ينتيبر دقل هللاو اما هل تلاق ارهش قى الو اهحو هياع 0 الف توع ا لش 0

 534 ال تامدع؟ طل 5 لحن راو دازرش قارفلا 0 ىنندوزو ربك ينتيصقاو ةريفص
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 محملا 'يتدلو الو ةينمحأ
 533 ق 7-1 تا ا 0 رباح 34 هرهض تر يبا

 ةرمجب تعقل ددانلا ]د١ #2 ةروض نب.ةرءضتخالا يما

 ١١ هلاسأ ىذلاو امأ تا دانا نع كتف رصل كلا يدل نأ ةفاخم الو هللاو امأ ورمع لاق

 انكلسإو قَد ع ءااعا هاك 0 ك0 0 0 كدامع ضف و كدانو عضلي

 0 تلاق اهماع اطبر 0 رو 2 ,ناكم نوكت ىف الا تااقف كتمت ناكل ىف اع وف دق لاق ظ

 نإ 027 5 لورد> 0 ةذوح هل لاقي اهحوز 0 0 اق 2 تهدف اح ناتتفلا 5

 مهايإ هلقو كالملا ممم ذخا نم ذ>اىف ةلظن> نب كلام ينب ريعإ ة رارز نب طيقل لاقف ١ اراد

 همم مهلوزو

 باضهطايالملا نيب معة سلا ىلا دع بانحلاب َت رفقا ة هن در لل

 بارغلاب هن قوشلاكلجاهو © اهمنأيا نافرعا تيكب 0#

 تايزلا -ةأرشو .ةل-كغم- * كلام“ ى. كيدل خاب اف

 *  تابقلاب ةتق نوفحم © هلو_> وعا انمحأ ناف

 تالكلالآق بم مكلاتقاو 0-2 9 نيم

 تكافل ناك ا رتلاماا دا[ ]و3
 .٠ ء 1 8 : 0

 بايدلل اهيءاكيس 3 ريد و »* ىجاعصل مع محدحلو

 ا ا اللا لل كما رد
 باقرلا يف ةءءن مواضفأ هلو وللا زي نأ ةمعل

 ازو رك ذيو مكح ْن حامر اعلا لود ايفو

 ددللاو نالعر نم ةراوأ لت ا نورا ركل

 دد+ل ابن وقلب دا راثلا محاح ٍُق # 2 وحهلم كا ا رادو

 د موقةلاموحشالواو ورمل © اهنووتو 6 6 0

 مث هب لهاو هينب 2 توملا ةوآَزَو ر هكدا لاف يذلا لفل يلكلا ين ةرق لاق

 اطقام يفالعلا صصص رع ةحردا 3810 تدر زا كا | دنع يل قري مل هنا لا لاق

 انا وردع ن ورمع لق ىط ند كلذ ناط نك نءضا مكياف عاد ك عند 0 اناع كلملا

 مهونافف 'ى ا نب هليد> ورهع نب ورهع ا زغف هدادَر تامو معاي كلدب كل انآ دير نت سدع

 0 كلذ يف كلافو ةفاك ناو 52 نب ففارطو كلام نت تفرط قنا ند ا باصاو

 يارو طقل كا ل مول تأ ذ رظو ار اح راتياوإ نب سد 20 ناحو

 تطفتحا 32 هرارر هل لاقك باش دمت وهو هناملع برغل للء>و طاتو ءالليخ هنم

 اندر تاك 0 الا هام نب ردنا نيا .ناجيه نم 3 قنح اعط 2 عنصت

 30 لو انْ لك ل يأ ع نا ىلع هلل لاف دلاح نا نسف نإ نيدحلا
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 1 تايو عاف اهب هبرضأ اصعب كلام ىلع دش هّشا املف مئان ديوسو مكوتنا أهردق اهم ةئيمس

 ةكع طتخا وةانمديعنب لفون ينب فلان مأيالهنأ معو 53 و-جرخو مالغلا

 ا ينبو ةرارز تارثع بلطت 'ىط تناكو ديوس نب سيق نب ربزع نم باها هدلو نث
 لوش يناطلا طقام نب ةبلمأ نب ورع اشناف كلملا يخاب أوعنصام مهغاب تح

 هرابص قاحي مل ءرملا ناب ارم غلنبم نم

 هراجحلا الا اط ىتت © ال مايالا ثداوحو

 هراوأ نمل فساحفسلاب ترها 5 27 نا نإ

 َةَريغ رخآلاو ةكز اول لاقي ةأرمل اذلو ١١( لوأ ماع اق
 هرازا اويلسدقو 1 * هلالذ: حايرلا ست

 ٍ ةرار 17 لصف نقلا # ا 2

 ور بكرو برهفةرارز ربا غبو هانيع تضاف يح ىب دنهنب وره رمثلا اذهب املف
 تلاقينا: مان كنطب يفرك. ذا لاق 00 ىو هنأ حا هيلع ردقي م هيلط يف دنه نإ

 نيمسلا قرعلا بيطلا تماعام ناك نا تلاق رجحافلا رداغلا ةرا أرز لعفام لاق كل 2 مع 3

 رقيق 'فاضي ةل-. أ عب .ثن الو فاخن ةلئأ ما 00 اع لاي االو دحوام لك او قرأ

 0 1 فرحا هقديضا تالا اضاف اا تاس 6 ار موق لاف اهطب

 ةملغ ةرارذ تنب كيا ليما دك نكن ةكك قل دق لاقف ديوب ينئح لاقف ربخلا
 نور الا ةرارزب قاعتو هقنع اورضضف مهد_حا اولوانتف مهلتقب صاف ضعإ قوف مهضعب

 نةرحيل هيلا دنه نب وره«ىلاو اولقوالكم تيهذف اضعب عد يضعناب ةرارز لاقف ممولوانتف

 تايب ن: هلق قاورع ناطأا يدع ل كر مهدي جرح لحجر هام 2 -
 نه ”ةزاؤا لفساباقاحر نيف مهنم اوذِخ اف 1و د دف موقلا اود> وف طقلم نإ

 5 مط ىمأف ةتقكورصفت ةراؤانلا يدا دبه ندور م قلو يريح
 3 | |قأو اوقرتحاف اهف مهب فذق تاظلتو تمدتحا املف ًاران همرضأ مث مه رفشل
 تان“ رع هل عضوي ا 'يشإ ىردب الو ءاسملا دنع ةلظنح ينب نم نطب مهو محاربلا

 5-3 الق ناي هط قذا مل | 6 52 ا 56 ماعأ طلأ بح لاق كب ءاحام ده نب ورمع هل لاقف

 ذاو ىتثلازا ورمعلاق محا ربلا 0 نءدنه نيورمع هللاقف ماعط ناخد هن: ط ناخدلا

 1 يرماعلا قعملا 1 لاقف كلذب ام/برعلا ت>بمف راناايف هب ىمرو الثهترهذف محاربلا

 ءاملعلا 0 ءامتا < مك كرد غابأ الا
 قرح دقق مهم دا سحاب تال< ول نءللا تدبا هل ليقف ادحا ىرب ال دنه نب ورمع ماقأو

 ءازجلا انا تلاق- تن نم اطلاق ظ ا ندا طا ا
 اناام تلاقف ةيما كنظال يلا لاقثءمراد نن لبشم ن. نطق ن: رباح نب.ةرددض تل

 لصال اء دعصمهاة ر>ءالفدا مومهدنلع ونيوبالا دلو رآح احصلاو نسوماقلا تلا لوأهلوق(1)
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 لاو هن كلملا كا

 هناأ86 5 ءوس_ همك # للاف 00 0 ناو

 #* برا ١ محلانل دهع يف لمس ولو

 هقئاومو هدقعالا ءرما امو * ةئامأ كقعت مل دنه نبا كبف

 هطلاقم تأ دهعلا اذهو انددر

 هقراباو الملا عات اني ليسي * ةمعنب نيضفاخ اسانأ انكو

 * هقئاقشو 1 لع مارح 3 ةووصا الا 0 ال تف

 هقدارد نوماحطل ف بَ امو #3 يم ند لزانملا أده>ح مدقاو

 هقراع -تنأ وذ مظعلا نيع ملا ملعف دق ام ضعءا ريغت ' نيل

 نعللا تنبا سدع نب ةرارز هل لاقف دنه نب ورم رعشلا اذه غلف تيبلا اذهب اقراع يف
 نبا ينوحميا قراغ م نباوهو يناطلا ثاعش نب ةلمرتا دنه نب ورمع لاقف كدع وتس هنأ

 لاقادق“ه:كلو كك عاف هللاو لاق ندعو و كمي

 اناوهو ةصغ 5 انك نا ام * ؟راح ةئفج نبا ناكول هللاو
 انارقالا مكلت عطقل اذاو * مكفانعا يف نقربي السالسو
 انافحو اعداراطيرو ايهذ *« هناربجح ىلع هئراغ ناكلو

 ]| خاف هئلتقال هللاو لاقف «ةءيخس بهذي نا ةلمرت دارا اءاو  نارفعزلاب غوبصملا عدارلا اولاق |

 لوي اشناق اقراع كلذ |

 دعرلا ىلع يهد سدعلااميةحتسأ اذا نإ ةلاسو دره نإ 00 لص 1

 كتعر ند كا م اذنوُر يح مز هئالو يل لكلا يدعوب|

 درونهو ت1 ل لئاق ل 2 اك ناعر ينوداحأ امو »#

 دهملاب ردغلا ةميشلا رشو هيلع © انثي زيدا تنك كنا سا

 دصفلامد نم ةءا> يسهأ وه اذا * هماعطو يهل لا ردغلا كر ل33

 متاح طهر م مزذا ل 'ىط نم ير داق اءط ازد 0 ند دبه بو 4 غاب ا

 مكح ن 7 ؛ حامر طا لح وهو ردح قد كرم ف هل لاش نييحالا نم لحر م5 هللا دع 0

 مههوف مهايامطأ سلق ماضل ناك كلذك ودنه ن: ا مهيأ ماح لق و 2 ةلاخ ن اوهو

 ماح لاَقف قاع طهر 0 نا مك نآك هازال رددع> ند نا الا هل

 اك تع

 ا( 00 2 0 تأ 0 1 هوبأ

 ردوع> ا : 5 نههس و 2 1 * اهراسأ ن 5 اهلك ايدع 11

 عجرف 0 5 قفخأت داصتب 6 0 ََ 8 5 كلام اا ريغص

 نب هللا دبع نب دير نب ةعيار نب دود هل لاَ موا 0 نلحرل ل اءان 0

 ةقاش ردا كلام معاق ةمأاغ ةعرس هل تداولا م لع نإ ةر ارز ةْنأ 0 55- كو مراد
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 هيف ةئلساو و تدشللا ذه يق 00 دقو نسما: اا مونلا يق هحرانلا تار اط لاق 1

 انهوم يدم في اك »# انز> 5 اقرأ يلي اذا 1

 كاورالا كل هاميطت ناك اخو تيلا ع هر اك 1

 انس * اذنهومدعد هحونع الحو 1

 هإسو سيعلا ينأ ل : 2ك و هظقبلا َِق كلذ لعءحاف ةزاحالاو ءارتسلا هللاو حاماأم كلاعف |

 مولا 0 روض لا كنعو ع ١

 يركتلا كس ىف كفط [ راو اولا يتفأ اب ساسعلا بأ ا

 يي رعد قالا لعق ربانسيف د 0 0 0 ي-غأو

 ىو نهتز د هل نك سرعو

 قرفلا تأ كوالا تارت كرام
 اءيموب ة ةقب هيف اع مم و 21 كد هانؤرب مهأرإ 7-5 نينجا و املا را 0 لاق

 سس

 ههاشو هللا فاتك تن دو 2 2 6 اا ىلا

 هقراش موبلك يت 1 0 * هو ريع 8 يناونال دن

 ضر 'ىط] لب | ىلع دئه نبا ورع اهزاغانةراغ يف .هلاق يح الا ياقلا ةورح نب سنقل رعشلا

 لاوحالات اصتاومهازغف كنودعوتي مهنا هللاقو يا رم نإ ةدارد

 صضعءبب هرآ 5-5 1 أنمه 0 كلذ ريسخو ةرأو 0 ق م لإ ور# مقوأ ناهىلا

 ميهاربإ ءانغ عومجت ندو ئاعطا' كَ يلع.- وا 8 لله 2 أ م هارب و ءانغلاو

ه ُق 2( 0 -_-2
8 تورك او تارانلا ك

4 3 

 ب ةلانب ميطان 0 نأركذو هاعك تالزلا تل نب دمع نإ رمت باتك نم كلذ تحسن

 نه لن يناد> ولاق ' ىلع خاب .ثأ نم ريغو هب هنا ل ياكل ن ماش رض نع يردعلا نع هذ 0 م

 ركل ع ءامسلا ءامن 1 از نب ؤر 2 أ ةراوأ "0-0 0 ١ ولا ياكل ىب ماش دم ١ نعئرتلا أ 5

 ء 0 ورز ىدت را رك 0 روض كلاأثر 1 ع م-افرعي دنهنبور
 وزغالوأ فاز ا هالوا ا وعر زانس الن أىلع ىط نه م انها لاكش ةراحطاط طرس * ه4 لاش 0

 امن تم هاا ءاعإ 0 0

 لاق ني_.>الا 3 : ند 0 وه ا 0 2 لإ 2 0 0 و 0 2 هب كل 8

 ههاشو 4 || انكم ا ندو # هقعاع تاه نيبلا نلف دل

 هقراشت مودل 3 ا ندو #2 4 ريغ هراد ناو ال 00

 هوه ار كالو شو نإ كفا ةيوذاأ ءاردعصل ودعأو



 ا 7 د 1 اة

 يفتت ببا(”؟©؟ 22 255552525252521 <١ بن 7#

 دكر ارد ع تا ظ

 2 اميح عكف * انذ مح 0

 ا 0 هتكن ا 0 ُ مهار ١. ىلع ةليل ت تلح لاف ىنا ىنادح لاق ىلع (ينأ دحو)

 ا 5 | 0 ةعاس 06-50 ل مطقف ثدحع 0 تاعخلا لعق ند قرب حرا مع هليل

 لاقف ىلع لقا

 قراهم و+ كك حال اذ ىر2 لا درس قرا

 يرععا اك نم ي رتعاف # هوحش باقل جاص

 0 دامو < ىلق» دام < يذلا ندا 2
 يروا يد ناد نه كف 2# نو 06 ناك

 دكمو اندعن افمدنعاتماقأو هر و ريدملا بهاي اذن تل (ينثدحو)

 مالل_سلاب هل ا يحد هللا 3 اح نارا امها

 مالكلاب امجر مث -اقرط *« اس.ثواردب رهدلا يف انيأرام

 00 0 دانعلا بر هللا اهأةس أب مع اهةلخ كك

 مانالا ْق ا سا #*# انلا ِق فرك نام ل

 0 وهو ع ب 0 ال هسبأ 0 ٍ

 0 زج لوط رشد 30 9 ب اوت 0 2 يعم 0

 ينا- ل 4 ىحالا مان ما كلدب د ةماع بارع له ي رءش تنلاق

 6 لي ممسا رّوصلا ينأ قادص ربدملا نب ميهارإ ناك لاق دواد 521 ده نع ىمت ( ينثدح)

 هيف لاقف هنع هّتباسن الو بكن امل هلع ضرب م لدلن

 ع الذللا ىف نأ < اغ ىلأ_ع.لطأل
 ءاداتكف .. ايركف .«# سم ناب يب أ تسل

 ءافطصلادولا يف ناخ « الاخ يب اا

 ءاحالا تدسانتو د يدادو تاهاج م

 ا ا تاو شارب يك
 أ ءاخر تيه اذا حاشلإ رلا عم : قناع

 ءاه اندلا لا ةامستع تيه اعر :

 ب.رعدنرازو دل نإ ب مهاب 52 تنك لاق ىنا ىنادح لاق سايعلا نت ىلع (ينرخأ) ْ
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 فدءاادهج نمكب تذعاف 37 تءدحاضرأ يا ي رءعش تيا

 ان يا بفاذل كانمرخو »+ م هللا نم م>رلا ل

 هريخ نع هنف اهلاطا تاتكلا نم لصف تحب دكا دق دج وف يررع هللا نت هك

 كش 4 ناب 5 كلذو »# هلاح تقل دا هوم 6

 |ولاساف فاخملا ملا نع نكلو 3 دنع 0 اق نعا ولأ بل الأف

 1 ءدب هيرازف ريدملا نب مهار 0 لاق يب ينثدح لاق سان ءلآ نإ ىلع ( ىنربخأ )
 ل

 ا

 ا اكو ىرضلأو وسو تالا | ث اذاف اهانأ رّقف تم نم ةعقر هيلا اًمحرن أو يو

 | 0 ١و هو اوه قرو ا تويت دق كشدع ا انموب متيصأ كرشلإذ

 اد كلذ تدع كريد و كا تطو ها ةفر ْق تن كي 1 هواقص

8. 

 1 5 ا |[-فالذ 50 6 روم الا 5 9 اطاشن 4 .طو د فداصي و

 قو 0 امهم لو اول ا ةعادرب كيلا تعا دقو 5 000 أ 8 كال ها |

 كلوش اهلا ب 00 كب

 برطلا ىل عوج تدو نع 2 هكا تءاو و 5

 يدل لأ هبام_شأ # تو ءطشاو شعل أت حا هغ نأ

 / اع اهب“ ءاح حب انفاح اهاقلتراوللا و داف تءاحنأ كمان لف اولا ال1
 يروهو هاا ىف

 تاع انازاو انكر َد> هياعامو ةطاس ىلع ل 00

 لاق 3 اميدينيب ساجو

 برق نموهأدبخ ن مع برب * هلوط هللا رص مويا بر الا

 باقلاو نعال 0 * اهثدع 8 اميدلا 0 اهب

 1 00 5 دقو ردملا لإ مهارب ش) يأ يندقنا لاقيبآ يتدعنا لاق 0 :"دح و)

 اءهلا 0 هنعاب را امهيعدتسإ

 امه يلب' هذهلو * هدهأ لوسرابلف

 امءطق مقق اش | اهي لض نك

 2 ارحم © اسنلاةديس سب رعأ

 مي ل 77 لا

 لاق جزه بيرعل هيفو رينا ن ميها رخال اجلا نب نع ىذشلاو
 0 5 ا تان #3 5 ين اي الأ

 . مكنم لدن نماش © مالدرت غتنك ناو

 متلجحاو ندا «ديملا ىلع من هام

 ( رفع دات كل قلفألا دي
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 تاو دكم ون ابدع تماقأو تدّصرَف هل وق انع.شو ردتعاف كداال انوه ميلا ا اى تلاقو .
 ._ و لامهق اي درع تماقأو دع ىم اًنويطص ُو 1 1 دوم 0 7 75 ي , '

 نب ميهاربأل اذا هوا ىلوصلا يدشيا+ ينسوا حرت لبد نان رمشلا اذه يف بررعل 0 / ا 0 ( هو و ءّد 1 ١ , 1 ءاا از :

2 

 ه- مح ر ]مي ريل 2 ام دوق ماسي ردق نم لَك

 ٠ 1 اموع نلقأ تح ال اداف #* موج ءاسلاو سمس يف
 ع

 ئ اًهنأ ىلوصلا نقلا

 - 2 اللا

 وهو ى رص هللا بادصح 9 * ىدر «ءبممللا 4 سد ربغ ا
 ع

- 

 نق لع يف سان هراوو # ءاسش ٌلرز تحسمص نياق

 1 لاين ليا 3 سادت 8 »* هاي دي دل لو تن رده

 ء* هو 1 1

 ناس ماو رعمسلا مح و + وسلا 2اس و ل - 7

 صه خذ أ هس 2 ل برش روح ق ذه ١

 اهو قف .فحس ةفحنبو © اهودش ىف عدس هعدف

 ع 5 و0 اه رك ّى براي ال ددمأو © 5 8-0 ام يسم بواأي
5 . 

 كوس ريدم ا نب ميهأ رانك لآق يرمصم ىسبع ع سس 2 نى ر 0 ضانقلا وأ ) أب ريخأ 1 0

 1 كلذ 6 اندحبو هع موعا# حس لميجلو مه هع اناسحا دلما له ىل انسحم نأكو 2 رصبلأ
 هف رس مث ءاسو هقأ رَعَل وعحبفت و عاش | هعيش ة ةرمصصما نع ف ف رص املأ اف برصت لَو 2 و لطظح قو ,

 د لاق يبأ الآ هوم قع يس 4 ىلا 3 مو 117 ردك 7 مهعدتل 53- 3 درب 0
 | دف ءاذقأ أ ل ا ل 3 أن
 أ لآق م تقرصتا الاكيلع ندعأللا بداح ى< تام د5 و ل 2 2 06-0 مشل نأ | ةعا رس : 3

 ص
1 

 د
 لاق.مت ينأ هعدوف الامو اسطو ًاياس ر مح هن هلي كي رعألام ةعا ا ىلا اى مالاغأب

3 1 
 فلَح كما وحص٠ض.ءاو د هرعد 3 - قحسم م



 تل

 فحمااده> نمكب تدغاف # تبدحاضرا ىلا يرعشكل

 فاس دق بذل كائمرحو * مهب هللانم مح ل لزي

 فرصنتا هللا هفكرد يح #« ركاب عير ا

 فاعضايفربدملا نب معا طخ اباود 3 رو لاق تتاكللا ةحاط نب سايملانب ىلع (ينرخأ)

 هريخ نع هبف 2 تاك ا نه لصف ير ا هندد> وف تك هيلا اهدتك ة ةمقر

 00 ءأ ناب 0 كلذو * 0 0

 ولأساف فاخلا ملا نع نكلو © دنع ووفهمأق نعاول استالف
 ةحعدب هنرا 0 نب مه 5 0 ينثدح لاق ساي ءاا نب ىلع ( ىنربخأ )

 0 ىوصلو ىءسو تنأ سفن اهنق اذاف أعان رقف برع نم ةعقر هيلا اتحرذ >أو ةفحتو

 ماكاو «زاوو فرو ملا تيس و كسر هلا سا ع اعلا
 كم اننا كلذ تنقال كر وال م يطا كل تفر د تنا هناكف هؤافص

 هشام صضرقنت ةَر 2 نع يتادص 0 ا ط الو اطاشن هتيطو هئسح فداصي مو

 رسو هلاك رس امهعرستاو 0 ةفححو ةعدب كلا تعب دقو اهرمثتب رورسسلا نه كل

 لو, اهلا بتكف كب

 براعلا ل وتوشر مدكو نع« ة ذا تنافر لذ

 بوركلا 2 تلخاو هيا 22و 0

 يرسص. رامح ىلع اهب ءاح يتح ايفاح اهاقلتواويلا ردابف تءاحنا ثبل» يف اهيلا باوولا ذفنأو
 : 12 ةاواو اواباكز ذأ يح هلعاامو «طان :لع"راجلا طي ةيلح 1

 *دمأا تاع تا ع نأ

 لاق مث اميدينيب ساجو

 برةنموهاذيب<, بس ىعبرقب # هلوط هللا رصق موي بر الا

 باقلاو نيعال ءا رمسلا عمت و دعت رع موتااماللا" ندع

 و 0 5 دقو را مهاربإ ا يددلا لاةيبا يندعنا لاق ىلع (ىف دو )

 اهيلا 0 ا 5 امهيعدتسا

 انه ل ا
 فق مفف. انسح © انل الضو نو دو

 اكترس ار ا ا اويل
 مك ءافح اناس »لب هنا يت ردا

 لاق جزه بررعل هيفو ربدملا نب ميهاربال سابعلا نب ىلع 001

 كنعان راد تأ #4 ملا يباب اي الأ

 . 0 لدب نم اق ع متدب منك ناف

 متاجحاو متاسحاق «دوملا ىلع منك ناو
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 )001 ذلفو دنع تماقاو تدصارف ةلوق انميدو ردتعاف كرلاآل انيغا نك ىلإ تح اما تلاقو

 ! ميهاربا لاقف اندنع تماقاو دغنم انحبطصاو

 سس
 ابهتيم ًارئاز انانآف * هب ن ك0

 ايورم طوق دعب 0 # هله >ار ' ثءغلاك ناك

 ا.ضم رحط نب رهش دعب # هنارق 1 انانامون باط

 ااه سطل ناك امقس * ىندو ينيع هللا رقاف

 ع 0 ميهاربال هللا همحر ىلودلا يتدشدنا يلعسولاب جزهو لمر نانحل رمشلا اذه ىف تنرعل

 ب. رع يف ربدملا

 ك2 ا ةريلاو اويقسا# انبرع بحل
 اييصن قاخل هيف عدن مل * الحم اهاوه ىلق نم لح

 ايرع سرع لثميارله * اهدقسانلاياردق نم لقيل

 ابويغ نلفأ تحال اذاف « موه ءاسنلاو سمش يه
 امف اضيأ ىلوصلا داو

 000 د ا و“ .ىذرلا تيقو برع ننال
 00 د رن طاوو "» ءانلا نر تحبس كلذ
 نسولا ذيذل ىنني كدعبو # ةايلا ذيذل ىندي كبرقف

 نكسلا منو ريما عاو © سين الا ماو نسلط 0000 00--
 هل اضيا يندشناو

 اكل 0 الاب لك يفإ *ءاهدحو تقلخ امرك
 يكل فا الإ ردها »ب هقلخ يف تااةعشاو
 اه مهد اند اح هل لع سرا دهشأ

 007 إى  ةيموب 6 اهودش ىف عدس ةعدلذ
 : "< رز ف كرار ةرماور + يل ودع اع "نيت براي

 | ىلؤتي ربدملانب ميهارباناك لاق يرصبلا ىسيقلا ةعارش يبأنب راوس سا
 | كلذ نم انصخمو همفن معاج ىلع لمتشيو مه.مإ احا نلا لحال م ناكو ةرصبلا
 | هفرمص مع 1 هقارفل 0 ةرصملا نع فرص اءاف بيهن لز 7 ظح د

 || هل لاقق ينأ الا هعم قبيج يتح هب ىنالا يف مهتارم ردق ىلع مهعيبشت نم سانلا دري لمح
 ١) لاقل تفرصنا الا كيلع تحف تايقل ىصقأ تغلب دقوةلاحتال عدوم عيشملا نا ةعارش أ
 لاق من يبأ هعدوف الامو ل .طوأب ايار رضحاف هب هل 5000 ةعارش 7 ىلا لمحأ م الغاب

 فل كنماقابوءص:ضءاو # ةدعد يف رس قد 1 اأأي
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 بتكف ساطرقو ةاودب اعد مث برشو 00 ماعطب اعدو هيلع لَ

 ينالعو ينال ماف نسؤكلا ارخأ ل فرج 5-0 1 نأ

 يئاصاخو- مانالا ني عضانو + 2 ا
 ناهعلل كاذ دعب ادوعو دوا * يذلا مالس نبا وج اجب اليمو

 يناوذاو يب دمب شيعتركشت © ينا بحصلاو كاين امو

 ينانعو ينأحش دق ينبح يركاذا *« اهءاقسبا تك يلفت اكن الو

 يناكباف كاب وهو يوح لقاو # ةرحغو دودص نع هنع تلحر

 ارح .ةلغو ناو 6 ديلا 8 انا عمج لاو هتقرافو

 قاحشأ ددحو:لفرك ىل ج5 ة هلاح رازإ جرملا نيع ةلباو
 نانا ر-ظناو قامآ حملاب * ًاعاط ل ل اعأ تفرشأف

 ا كا هنكس - هور ر جنم تاب 1 يرا + ىدعل

 ينادفل قرش نك وأ نم تيدقو © ةرباسعل ماو يقرا ردهقف

 قناعات" ريهتقملا ان كاد 5 5 0
 بتكو ءأرقدبلا لصواءاف دمحأهي>أ ىلااعو.جءادهأربدمانب مهارب ارمشهيفرتفدروظ ىلعتأرق
 محلا سلفا كيلع ذاع © ىلادإا كن نأ قس أ هطخم هيلع

 7 ركلا ريسغ ىلع ةوركع * ير هدلا اذهفرصرأإا

 ندلخ ف سرع عع تءهتحا لاق نورهنب نوء.م ىنثدح لاق ةمادق نب رفع ( 1 6ْ

 رد ان رك دادعغس دك وتلا نب مهاربا و 0 ىسيعيفأ 10 كل 00 |

 دع ن* كالدب ه هلا ع -ق هل 1 ه ياع ايدل 0 هتقوشتف 2 2 3 0 مول

 ْ ء دال 1و يناتك نع ىنباح أف هل هتحرشو

 ادهعلا مهظفحو يلايحا كرك ذب »© هحيم اذام نو.يما يعتا

 ادولا امسالذلاو يرك ذ اهلامحاو © اهافو 0 قاع فسر

 ادج اناني ىذلا هللا برق دقف * تأن اهراد نكت نايءالس اهلع
 ارا اهن 00 وعلا باز ناس #2 00 د اراد هلل ىتد

 ادا هل هير 1 مف ماو « ةممنب ريمالا يسع انآ صخو

 ادإصلا ركل علم نع 1و ددودو لوطو د نم حاف

 ناو ربدملا نا مخل 3 00 ةحا لاق نود نب هللا دبع ىنثدح لاق ةلظح> ( ينثدح )

 | ل ل قرم مغ موب يفو ةريطللاب ناتش قار ةررَو نباو مساقلاو ةرإنم

 ع

 بثوق كيعل نم كلما دق با > رحل الا رعشأ 0 2 0 ندع تطاق ن<و رطف

 ضرالا لدو تاز ىد اماكرب 1 0 قى فاح جرا 0 د نم ردملا ب مهاربا

 ةهستم هيلع تانقأو تسل و تءاغ هيلع هن 1 يذ 2 هن رح دق تناكو امد نيد
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 نإ لاقو اهئانغ روهممن* وهو رتمملا نبا ةياور نم ليقث فيفخ تايبالا ءذه يف بررعا

 فك هلع وكعب الا بتك دقو ربدملا نب مهار ,,أ يبل كي تابتاكم هرك ذ يف رتل

 طقف يلق جاعز كدر عا ا وجرأو كنا ال

 0-0-2 لاا ده هلا .لهأو يرسبو هربا كلا دفأ ناسا وعدت هيلا تقكَو

 ' ترك ولاف كدع. جرفو نوعا هلثم كغابو لفتتملاو هف ضرتفملا ىلع كاع ةرفغملاو نعلإ

 دال اه دوكف 1 كد كك رعو ينأسع نمو بالاو مالاو رصصللاو عملا كّوادف هيلا

 هللا ءاغ.نأ تدجحأ دق نوكت أ رحل وع دل هديه دنع هللا قمأل  كقتاغ دلل 0

 لك نم الاس لوك 3 وجرأو ه- "المن لع كناءاو هتك رب هللا" كلف 2 2 11 21 تك

 | ةيشأالو كدوعام لاا كد 00 و ةطوقاو هللا لو 2للاو ك0

 هلماح تركذو كب هع ينذأاب الا هتمدعال كياك يتاناو تقول الو اودع كيف يب

 هل -يدخ تشر 2 هتبأر 0 هيدج وف كريذ نى هلا هلا دا لا تهح وف

 | ماب امتمم كءاَش انل هللا بهو هنع اهغاب 'يث يف هباع تبتع دقو هيلا تيتكو الأ كلذل ناكو

 كا ا واوتلف اع كرك ذو: كلك ةرمو كركشب ةلعو كحتع هدف كرك د فا نسبا تازام
 ةل_ضف نم انب رش اناف 2 ا مهةافنو تاتكلا جحح تاهو نال تل ا

 كرآر نم انريخو كنايدح مق راف كي || اتاسسح ائءفر دقو الطر الطر كراكذ ىلع كذب

 ثحبلاو كف_كك ىلأ اجوحتف كراع الو اههح لع ةمنلا تاك ياو كاهلأو 0

 دوب 1 ل كياف تا ىلا كح ا 5 2 قد قالا كرا كالا 22و كلَ

 00 ا ل5 ع ادع كاكو ةرلادج زوج كيده نازك كيسي هلأ لوقل قاحاو
 ناك لاق دواد نب دم ينتدح لاق- ىمع (.ينثدح ) يهنأ ماللس است سرلا تع

 ربدملا نب ميهار 0 طاص نب ديعس بتناك ريذلا | أ ينكملا يناريشتلا ار يسيع

 ميهارباهيفلاقف هرادتبمنو سيحو ميهاربا نب 5 و تلازاكلف هتكك مانا يف

 ندللا نكك كيررع ةلده + هتر ررص نارسثلا ىلال لق

 نيستا و فاحججال هك ا هعراو5 نم هللا كمل

 نستح 0 لاحت #2 انس ءارظنل نيالا

 ميلا ند [ لاح ا 8#  هلزنم 3 اكل لقا

 قعاذلا + نك 0 7 قسطلا وق مَع دق الزاماب

 سجتلاو حيبقلل نمو رشلا ينادم,ءاشفلا ف ارتقال نم
 ا” دل ارلارزو كب سف ريدملا نب مي اد و لا دما رفعج ( ينربخأ )

 ” نانعرو كلولد يجاوب ل دلو كاعد 26 رد جلع همام 1 ةيرزلا

 حب نشا هاك ضع ىف ند رداغ اها لاق, ةنغم اهاظح ناك ةيراح جبن فاخو
 8 ظ اههز هللا دال 0 ناماس ريد فرعي ريد هف اهلا> نم ليج ىلع وهو كلولدب



 )١؟١(

 يحرفايو يرونايو ىانمايو ىرشايو ي-ءش ايو ىرورسايو
 الو لعدأ> لوق ىلا

 رظالاو ماستلا نع تدحدح دقق ىءصعصل صد ن 4 هللا يناادأ

 رجلا نم ىسقا غراف املقو

 ان

3# 

١# 

 ىركفالو 20 ذاورححبل فيكذ #3 عمم

 #2 اهرك ذب نم تفرك يلف موقاي

 رشبلا نم يظح اهيل ةداغب *# فتد ماهينا ل هللا © 2

 واد لاق: يزورملا د2 نوهللا ذيع ينثدح لاق 308 نب نم (قرحا |

 نحو اهناوف انو اؤح ولا هع اهممو اموي بيرع ينتراز لاق نو. أملا نب سامعلا نب لضفلا ا[

 كك م ةءامج تدعودق تلاقو ترأف ع مه كا 0 ةغاس انعم 2 د2 انا ل

 دنمح نب ٌدعسو ريدملا نب مهاربإا مهم ديْؤملا ة 0 2 مهو مهم ا فرطلاو تدر

 اراعش مول || تدتكو ساطرقو ةاودب تعدو تماقأف اه ءاع تفلخ ة ةرائم نب ىسع نب ىو

 اهؤرقتاصو املف مهلاةعقرلا ته>وو يلا اذالواؤ تدر عر نمرلا هلل مس ) ادحاو
 ناو اداه الو تدرا تحن بتكف ربدملا نب مهارب | اهدي ماوي اويعو |

 ينكر دعدمفاو ءالؤهكرتأ انا 0 كور تي را انا ملا ةمقرلاب هحوو 0

 (عرخأ ) ةيافك يراو> ن 00 تا نيف 10 تلافو فق تار هيدي نم اذأ هللا

 هب تبا النصف رمل تانناكم ىف تارك لاف ربما هللادع يدع نو 0-2
 ةهسعأ هللا مدتسا كليق تمدق كيدانع تا اما دق ةدا.عب ةمادنإ 0 5 مهارب | ا

 كتكتم |مفلك يت لا ةنكسملا كسر تارت كنان هللا بهوتسأ اضيأ هيلا تنتكو لاق كدنع |
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 قىادعم ا تت ق 42 2 4م -ةاأف 6 ه:ةان 4 0 *مباادحأ ضع نأ لاَقف مل« ءام ع نع رواحتم

 ا مهبط مهم راطخ الا يوذو مههوجوب وب هءاح نم نوطلا كلتىلا ثع.ف كلملا دع ماع هموق أ

 ند الا ا هرادتساو هب ذامؤ نأ وصمم 0 د ىلع ل رجا تءوص 3 سم برهو

 ري وهو لاقو كلذب ىكر ١ ةداهش هيلع هد حوت كوع

 تارا 0 مايأو كك تالّؤع» كرد ود تاكد

 بالا ضاو> انين .رطق # مالغ يف :رشاعملا بذ امو

 باطا ةيقاب يهف ضغو * لالج اهطرفأ ءادوق ىلع
 بالا نم حربطالا لز م #« هتقهراف نيديلاب تمار

 باري :ةةفخ نع فكي # يلرب جرف اند نا الف

 بانذلا 3 امكرأب تى د تب زعاهم - نادلباا ند

 باسصمالو ءي رب_-ال أناعا »2 هيف ْلاا هع يناغف 35

 تان ع ةهدارم ج5 * امو وه اأر_ّخ ناو

 يل وك دبا اهدعلا 3 نءؤيو نب يراح طو# 0 ريدع.)

 باد. يوذ نيم ,طالاتويب# هيلع تدب 3 عرفلا وه

 أ هن ريشعو تءهص لل سوي ند ءا هذا 8 ره نمأ يف ًادعاقو ًااق ناو ا دما لزل لاق

»٠© 
 لس ماض راو را لولا كيد ليتحول 2

  00ليس هيلا ف باشلا ىدهو هن 0 هل ا تيشألإ

 ند ”ىلع نسح هؤادرو ان يلد وشب .با.ثلاو ينارأ دقلو

 لاؤدلا ليَقتلا ند لعد ذل ردقلا ند ةئلو دعم ءانغلأو يدسالا فو رعم 31 تيمكلل لا

 قدحسا نع يطسواا ىرحم يف رنولا قالطاب
 م ةيسلو فورعم َْن تروق ا جو

 سعف 31 ناود> 0 0 0ك باز ا ةماعلا 31 تكا كا فورءم 0 تك وه

 هكردم نن ةعزخ ندا نب دواد نهم نإ ثتزطا نب نمفان ورعان ١

 رم.”

 ١٠ الاغالي  عسان 0



 اعاتعَو كا ام ىلا اهاضر *# اذ_.>و ىلع يطغ ايعا:نلع

 امائذ يي وحل ءافذيف ك.هدو د ةودغ كقارفائ.> ىلجاهدقو

 )م٠١(

 د ماكرتف>و ىدا اولاو و َ * اونزا وو لو الازدقوتر اخأ

 | اع يس دا ءاويلعلا رع 2# ممم ب ا يناوحال تافث

 اثر 3 لاَقو اهحوز اهم كح ابل 3 لد 0 رفد ا ورم“ 0 لاق

 يراس اخ دملا توص عم سيف قا 8 ذأ َن «عاقلاب يت ياا رايدلاب له

 اهم سيل ءأ أرق ص نم هلزاتملا كلت

 هربا - وه اهث رأعم ع

 0 1 ابنه تركت تح

 ل نيعلاوا# 3

 ماو ولأ وبل حأذ هم

 ل 0

 دقو مأر ك١ لهالا ىلن وكب دق

 تست اذا اقا عا دحا وملا ند

 روع اهب ررضي ملو اسؤب قانمل

 ريغوذ ىهدلا نا ىهدلا كلذك

 ع رخام ذ نم ين دامي داكدق

 7 هن 0 ا .

 ىةالبايف نمي ناساو دوب لق
 1 ُاَضو رود م ناكو مط اوءسواف 1 ىب دالاب 0 دق اوناكو هموق ن ه بكر هعمو

 وع هللاو امأ لاف للحرب هلا هناك أ هل لاو ريقلا ىلع لس لؤي

 لو ًاشنأف اولزَش الفا رطو يضفاو

 ريقلا اه 0 الوفو مال دا ارقاف ءارذصلأ ربق لع انأأ

 رشع جح> هيود اريق كءاعد # | استدل نارع اك 5 امو

 فق 0 ل د مارت اهف ةيبارب

* 

 ان

* 

* 

 رامم ت 0 الو ”يذأ را

 يراط عيطنالا تارايلع يت

 راح> ا نيب اليخت دامرلا الا

 ىراخلااهعمديداونءا درلاق وذ

 راهتاو ىف نم كلذ, لوظاي
 ىراولا ظدت اذا رفصب وطا
 را نر فلم كلان مرا

 رانلا ىلا ىلاصلا مم
 ر اسماو ضن وذو مانالا ع

 راعلا ةيهر الواو ءايؤا الول

 .فد>رملو

 رازدم تاودان وع 00

 و وهو أ راد ريشا

 0 ماج دق م ادقملااب حور # ان ضرغ ند بكرلالاق ة هيذع

 راو جتا للملا رفصل »# ةل-لو لاق مولا م تادف

 رهش هلوط ن ٠ لبللا ىلع ناك ١.* رجم ىلو> س الا تاو تو
 صهز هكا 00 ىف لواطت د ةعاس عجمأ را اذه 3 كلك اذ

 رو طا فايع هاوخأ # هناك 50 اذا 0

 ١) ضحالا هل لاقي مو“ ف

 2-15 هلك ي راه .٠ لظا يي
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 ظ ةلدللا انيحاص قرط دق اولاقف مو هللأ ىلد يب ا ىلع اودغو نكرذألا نم مهم ناك نمو ْ

 مه هاعدو هراعشأ يف هب ىذؤي ناك اه مو هي هيلع هلل ىلص مط نك دق لتقف نادال ند رخو

 يتدادعب تاكو ترا راو يف كلذدب ةفرحصلا تدت كف اناتك نيملس ما نيبو مهلب َّت 5 نأ ىلا

 هنع هللا يضر بلاط أن نع دعا سو هيلع هللا ىلص

 سس وص
 يراشتلاطدملاتوصعمسيفقاب *' دحأ نم عاقلاب يتاارايدلاب له

 ا كر الو "ىذت راب # اهب سلءارفص نملزانملا كلت ا

 يلع و اننا لف يلا نب محال ءاتقلاو ىعرذلا سوم ) رءدلا بخم يح اع ننل يورو

 هنف يعاشطالاقو زر نبال هنا لاقي رمصتلاب لي ىلا هيف ةناب نب ورميت لاقو يءاشطا نع

 ءوضولا باص نبا نمل نم 0 وهو لي فيفخ مهاربإ نب با.

 * هفعض كب رح ال كفيمض عفرا *

 و >4 هبسسلو 0 را 0

 ريم نب دعس نب هءقلع نب دينع نب كلام ن لثان ن هللا دنع نب صاع نإ تهد ننس

 ةعاضق نب فا نب نارمع نب ناول> نب نايردلا نب مر> نب ةمأدق نب دو رط نب سءش نب يدع نبأ

 ل 'ابق مهمأش .اايحاونب ودع نكوةيودألا ةلودلاءا رمش نم عاحمش سراف ىعاشم ادقملا ا ينكي 9

 يف ةرفص ينأن اوما عم ناكو مأ كلا دانحا نوكيف اورشاذاريض#و ةرذعو بلكو مرح

 1 160 تاذ ضءو نسح ءالبو ةروهشم فقاو» هلتناكو ةقرازالل هبور

 امنا يصذخ ةلارك ذفاذهم رعشيف اهرك ذ ىتلاءارفص يمايف فاتنعا دقو رعشلا اذهيف هرابخا

 ورم وبا , دواهأ رقودتعدا ودس | ينب نمال> رت وزن !هةلطماانباهل تدلووهتجوز تناك

 اه>وزفارس وم ل ناو ئدسالا .طخو ا 4 وزب 0 اها 0 و ةتددمم تيتا كاع لاو كل

 ناهاد.ع 0 مع هلل دمع تبعا ريما لاق نو دي كك سود ناكو ور# وأ لاق

 اهطخمال 0 امةدحومكيو | ,تدب يق 0 لات ةس دهم تنب هو لا

 انيدحوةراشواهجو باش ١ م نءهناكو ئرت نار ظتناكف هل لامالا وادع ناك هن الاهسال

 ةاتق عماس اةلأرق ءارقسةي رف همت دج و ملا نساحت وهل ناظر ىلا ا ا

 مك هيلا جرد رقس.ةل ضرعو اهواز اذ | هيلا جرم الو اهاعد اذ ذاق تال انامز هنارحهف نونم

 بءووص نب سمس لا ةفاهع مهرادن ءلقتساو اه>ز و دسأ ىنب نه الح راهوبأ اهحوز دقوداع

 ناهد الطوال رد كف 0س ا 0

 انحافن صاد لازالو © كطاه حالك اهلع تاصو

 ان مازتو 0 انهت الخ 0 را ناوىلا ضرا ىر ا



0 

 تف لا طا نو قاحاح ريغ د ْ ماض 1ك 0

 ا فرفخ ةثئاعنالهذو لاق جيلا ى يو نع لوأل |.هن كلام ءا :ءلاو يد وماا ف رسشألانب تركع ككل

 هيحاص ىلا ممممدحا وذ ل ك١ وممن فت افران طاذ دقو هنأت كيف يمي لاقل هن ىلا يعملو لقت ا

 سن ريغ مه هاربا باتك نه ٠نط بدع هدو رص "لاب لع هرم نأ يءاش هاا دلو :

 هن هلاقمو هيسأو كك ري

 وهويوب ناو ريضنلا ينب 0 "ىط ن هنأ ب نب> نبأ ع زف. يف فاتخم ف رشالانب بك

 نأ عا ناكو ضنا ى نموه ل يات هلو | ل4 0] ةقافشح دس ١

 | اوميفرك ذنجرزخلا وسوالا نعد تناك قلاب و رجلا 1 تاضقانم هلو

 هوحم سوه لع هللأ يلص يب :ا 1 دع ناكوح دق ل دوهملا أر نم سعاش وهو يام هللا ءاشنا

 هراد يف ها 0 رف لل و هن اع هللا ىلد يب جملا ثع.ذ برعاا هنم لذو هباحصأ وحمو |

 م 1 2> .٠ "و
 هج كاد يف هري> 0 د 2

 رع ف نر 0 رافك هي |[ صضر#و 3 و 4 اع هللا ىل- ى ا وح كرش الإ 0 تح ناك

 ةوعد ميم نذلا توج ا موف 0 ا ىو ةئيدملا مدق 0 4م اع هللا لص ي :| ناكو

 ها محو 5 وومأ امممو 0 نان والا كو دنعا نيذلا نو 7 “ل مهو 7 و هيلع هللا 1 يا

 مدق ذأ مالا 2و ةالصلا 4 اع ىلا دا راق جرزغاو سوالا نلح ىلا ءافاد م ّك وصخلاو

 ناكوك رك او 6 نوكيو كر و اهادم 0-0 اح نَنلا ناكو مهلك مهحالصتسا ١

 هر , هللأ نما قى هءادكأو هنوذؤ 1 و هياع ! ىلد ي 3 مدق ناح دوهلاو ةكرشلا ا

 ند تاع 6 || 0 ندلا ند 000 مهاش * يف 0 و مع ا كلذ ىلع لا نيملس ماو

 هل وق 00 9 3 :اعا كاعل نود 0 5 ول كا 0 لها ند و دو مت لَو و ةبآلا ل ا

 هءبااأو م هللأ ىلص ى دا ع عزم نأ هققحا نب تك ين ألق او>فصاو 1

 ند هلا ثعرف هولتقف امغز 4 دا كنعد نإ داعم ندع مس هلع هللا ىلص ي ا سما

 نسا وهو ةيشع هوباف طهر 4. ف دعس 8 ا نب ترو ريددح 0 ا اناوإ ةجل دق

 انك اولاَقف 0 ءاح ام مها لاقف مهمه سعد ناكو 1 را مهار املق ىلاوعلاب هموق

 لجرلا اذه مكب لزن ذم متدهج دقل كلذ مثمف نأل هللاو لاقف امامنا قفنتسأ اعاردار كعمل

 تلاَدك 0 و مم َلَحَر ةأ ادانو اًؤادف سال || نيعا 5 نيحءاش ع هوناب 5 مدعو 2

 مولا جرخو مهثيدح نوت دح دو معا ىلب لاقف م نك يدب هده موعاس ك وق رطام دارعا

 دوملات عرفا ١)هولدو يت>هيلعاو ترسو هبريضو سدع وبا ه:ةءاف

 كش. ني 00 را فاساف رجلان بو 10 5 بدو 040

2 0 

5< 

 دي

 ان ال

 0 77 7 1 ز >0 0 2ة1ةذ2ةز>7 ز21ة2ةزذ 1 212ة2>ة>ة8>3> >7 >+> ><><><70 77+77
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 ١ ضع قرخأو ور 0 ) لاق ( نيئرم امدح وف اكطاخاف راعح دوه 6 لقأو امههوحو

 هل لاو تاراثلا هفوذو هوبا همت مهدالب ىلا ىغملا دارا نالحعلا نب هللا د دنع نادهع ينب

 ظ جحو جذل تقولا ءاح يت < كلذب 5 كر مو ةكك وأ ظاكع مأ ردل رهشأأ يف مهعم ع ٠

 هجأ ىلا عجرف قولي هيو قئابذكا ”اويجلا فرطيورهر رزه جوز ىلإ نظف همم ةوأ

 0 را 0 ينأ ةياور هذ ه.تاش ههجو ىلع طقس مث يأر اع هريخأو هلم ف

 نع ىلع نب رضن اد لاك نسحلا نب ىلع ن هللا دع ينثدح لاق عيكو فاخ نب د ظ

 | نساك بع جرح لاق نيريس نبا ن 5 تاو ل زبزعلا دنع نع يمءصألا

 لاف ةيلهاللا يف نالحملا |

 اهاتءوخ يللا نإ تحبو اف رحت 0: ييس ادع ذا
 ايس و ا وف نيفكلاب باع « هحاللسنفحر وهغملاكت دعب 1 و

 ريكا اذ.هو اذه ريغ اقثع تام ادحا د نيريس نبا لاق تاف هنوص اهب دم مل

 اى هلاق ةبمأ نب ورمع نا را احندللاةئيذه ىورئاورلا رك | ن9 طل

 برخنب نايفسوبأ مدقف ةعيبر نب ةيتع تنب .دنه:روميف هنيمتسي رذنملا نب نامعتلا يلا جرح
 ا تاف ةنقع تنإدتح توري ىلا الآ ال لاف ةيسمدعإ ثادحا لهو كم راسا علا

 ' نيانهإل اخ اءوح ىذا نم كدساو * هلوت كلذ: 2 لع لد!( 00 ١
 نالجملا ن نب هللا دك دع م نإ هد أدزوه ل ىرغلا سلو ترد 7-0 1 مع ١

 تا ا 0 3 كا يال ادته ا 0 0

 تفاعلا نهوأاطقلا تبديد # قدا نساك تارت ناد تأ

 فوسموكاذم يديالافاك د د ةراثو اءلح تر 00 ؤ

 فقوم يملا ىلع ينءيحضلاةارس# !معارو ةافخ يف انيلا تراشأ
 ْ فامزو راغب لود دن تدم ن 0 مل ظ

 : 0 هلأ ناللخعلا نب هلبأ ديعأ قجسأ ن ء يدر رملا لفن اندع |١ لاق ىلع ن نا ىلا ا

 : ءانع هيفو قدحسا لاق

 أدم فاعل .يذرادنمانماتالو «ادزه يونا ط حث لبقاروز يبباخ

 ادشزمأ لجعتلا يف قالب ايغأ * ةحاح ب>اص رديملالحمتالو
 ادصتكي هج وادنه نكت م ناو * كيف هللا كراب الع اسمو

 ادع كاقلنل انزج اننكلو * انزاحا لالضلا سيااط الوقو
 . هب

 تس وص

 فرتذي ءاناب اهدرب نم »* هج ءاو 2 ١ انلو نإ



 نه ىددحولا هدعوو هقلطاو هيلع نث د.> ولا ىفب ن* الحر نالحملا ن 3 هللا دع رساو كاف“

0 

 هللا دع لاق كا باوثلا ا

 د.حولا كلتءءن كت يعاد أ. *# ارققرهدلا لاننا اولاقو

 ذو كجعلا علخ اك هفاخمو *«..مازر قع تمدااناف

 تناك يت ا نالحعلا ن ١ 0 ةأسعا دنع تلاقف دع ين || وءهح ماع ىنبذا م 2 ا لاق

 مهردنتف يم وق 3 نأ ةلعشفا ه6 رع كل ماع ينب نم ريقف مكب ممم مالاغل م عا

 نبل نم ابطوو ارم هتدوزو ةيجان اهحوزل ةقان ىلع هتام لمفا لاقف صاعونب مهتأي نآلبق

 هناسأ سدي دقو مهب لزق ةريمو 002 قف قارات إ و 58 معانا نمالا ينو 00 دحف تار

: 5 5 6 3 
 رت ل نأ هللا دنع نب شارذ 2 هنا إ ك0 امواو مهب نا ىلع رد مل هولك م

 تعءمتداف ؟رذت مكيلا ديه لوسر ان د ا 6 لاقو ماكتو ةئاقل لك هأنا هاقسو ندعس و

 وذ ل اديدش الاف اولتفاف ليخلا ىلع مه وةدءاف صاع وذ 3 تاع و دوو

 كلذيف نالدععلا نب هللادع لاةف يماع

 اهروعي اهاذق مأ اهانع مها # اهرورعو امصأ ع 0

 اهريم|يصعبو يناولا بذكب اب * ىلوألاا< || 1 ربا ل عا 7

 اف نكره اذاكءابثلا دقفل ب لو ا
 ع

 أه ربعإ حايصلا لو م تح د اهءار ذا هريسصع ل رزغأإ

 ره ري ذب يع ١ 0 »2# 7 وذ هع 2 دكه م اظل دنا ىو ءاحدأ ضاع ى اهموق عاد امفك ادنه تاءملا

 اهرورو مكضرأ يب 4 3 ج ؟ءانل تح ان[ الالواش

 انقلا مصب * مكنع ىهالا لكت ال اذا انلقف

 ا ل 6 راع < انملاذو طع ليخا ناو ا

 اهروص:حامرلاودو دا ىفصتو دع 0 نم أمسم 4 2

 اهرودأو اهناعض معرر# * ترخا ةقرب يعرصا ادأو

 ل تك هلل »* ةلاس 36 0 نأ 1
 2 .٠ - ر 20 ع

 ع

 اهربو ةنغ يدست 5 2#. انفلا مون لدفلا_ شفا تاق

 اهريصأ انع باغ ذا انئالح ه ال امىلعا وةوذف

 هسفنب ارطاخم هَسأ نم ارسم جير> مقسلا نم نالجملا نب هللا ديعبام دتشا الف ورمع وبأ لاق

 000 يل 0 يل رك تازتلاو ثلا نم: يفلح تحورالا تعاعف ب سرا ىلا يح

 هنام نع لبالا فاو و ىتدإ اهحوزو ضوخلا ىلع ة_لاح ىعؤ اهراد :تراق املف ده

 مظل ا اول ل كتر قفار هوس نعمت يعر هنحلا ترظتو لهلا راقت انلف
 ىلع اطقس يح ناقهشيو .ناحشنيو نايكي المحو هيحاص امهم دحاو لك قتتعاف
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 هس دج

 3 نك

 ديه هب ت6 دقو كلذب ريخ 2 ا الق ا -_ هب 0 و همز 0 فعضصو بع هفخشل

 لدحر امطخ اه 1 ودحر املف أديدش اف ا ىلع 1 1 1 تداعو هنع تدحتحاف '

 نالحملا نب 53 دنع 0 0 هدلتىلا | يس د مهد ينفذ 4 اع ع>وزت ربك ينو

 0 ام. ا تاق هلع اوضرمعو | ماع ع تام يح اكسبو رمل أمق لوش اهقس | افيد

 اهابا هقاللط ّق لاقو 0 ةدحاو لع

 اهقارف دنع تمد * اعئاط اذده تةراق

 امانا نام ندلك ده هيد يود نكات

 امتارقرنءلوء * ادرلا قوف اياحتم

 ابةالخ أ نم ءشحفلام# ةلفط حادر دوخ

 اهقانع دنع اا ع ل '

 رقاق دالابل نب ةقاس تنك ناد كوت عفا
 اهقاقري راح ويرش« اذا ىلا ود
 اهتاه ةادغ اهتد_# ل: فك معآ ل

 اهئاقر دح موقلا ا: #_حبد قرز ةنداب

 اهقانعا يف ضرللاو « ائَملا دصق ىرقح

 نيبو مهن تناكو ضاعن يف تحك ادنه قال ني دساد ع قطا ارش 2
 ونبو نالجعلا ونب مهف م نمئا وطالع و راخأف اهم صاع يل دهن تعدل كارو

 ةيعيطاو لم عون تبق زيعامت 855 الاتف اولتتفاف مهب اوردو نكفودو تل ا ا حولا

 انباناعدجو طرقو هلنينب ةعبسو بعك نب ريثق نب ةيواما نبا ةكرعملا يف لتقو مهلا ا

 عملا نب هقدعسمو ةنواعم نب 00 ناسد»و 0 كَ ةعدج 0 0 ريش نب 4

 كلذيف نالحملا نب هللادبع لاقف ىنءملا

 يريغ ناندحلاب كيبأي الق ©« ينع نالجحملا ع غابأ الأ

 ريشق يب ةارس يف ان رو *# اطرق ا ا:ل35 دق اناب

 قلع ندري ةافخ *# الحر لكش ون, انتلفاو

 مهالت# ير سبق قب نم أها تلاق و

 حالسلا هعقعق دلعامورق # ديز نب د_م ينا اب ميس

 حاملا ناوذا هيف رداحو * ال# ناكو نامزلادّتشا ادا

 حاقالاو يللاتااب اوداحو # اريص تايزالايفلاملااوناها

 حامرلا رح: ادادشو * اري_# ىيباو كلام ىكف

 يجانئ>اودهى رسشمم ثلوا # اطرقو اعم هسبدناف اكو

 حايص ْى لو ساردمو * ليسح ىلع 6-5 ناو



 كار

 دقملا طيحا نيهر ناع * مدس متم باقل نمي

 دهدلا نراق» يفرطو امنع # رحدزم ريغ وهو هرحزا

 دعس يف ر وهملا فيزملا يشم « اللضف تش.ءاماذااني وهلا يشع

 د كلا لع افك ةعضاو ©  اهراج تانورؤوو ند للظت

 0 النا يف يطا لوأ ليقن جحيم نال ءانغلاو يكدتلا يدر كانا قالب علا
 0١ ةطأ لاقو ياغبلا نع لوأ لبق فيقخ ديم اهفو ىلا ىميو يعاشولا.نعن لوالا
 8 نالو جححس# نباىلا ديعم ىلا بوسنملا ندالا اذه موقسسأ دقو يكدلا ى < لودتم

 02 د دو قدا ء يط ولا يرحم يف قاطعم لقت في ا نماي يف

 )21| اذهو سنحم ريغ ايذق ق'اولا هلع باتك يف كلذ كاذو هتشارظ 000 ا
 0 0 رك ذو مهثري ءا لهأ يف هانا ا هرق

 يحل ةعرك دوخ 0 0 0 قداعو 0 لاط دق

 00121 نو »ل ايروس الهلا لك
 طسوالا ردقلا نم هنو كلا ءانغلاو يدهلانالحعلا نب هللا ديعل رعشلا هذلا ةعرب يوريو

 00| 0 ا ايبا هذ هلو قدبسا نع ىطسولا يرن ىف ةلايسلا ل الا لذا نم
 : جحسم نبال هنا يماشولا رك ذو ورمع نع

 م2 نالجملا نب هللا دبع رابخأ هج

 تل نإ ديز 0 نب حابص نإ 0 ن: صاع نإ نحبالا دع نأ نزاجتلا و هللا ديع وه

 ىلا هلو ار 0 00 ناعم ل 1 ىلها سعاش ةعاضق : نء فا : نإ نب ١-4 ن 1 دوس ن 7 /

 0 ماع 0 تاق هريع ا تحوزمف كلذ ىلع مد م اهقلطتدن هه | ل نع 2 ةحوزدل كو 0

 ناك لاق يدع نإ ميلا 1 0 : ع قحسا ن 0 7 اك د لاق ذكرهم ن: 0 ) 1 (

 1 ب م ا أناكو معاد ند كم دس نباو هموق 2 00 يدهنلا نالدملا نك هللا كيع

 يفب ن“ هموق نم ةأرمأ . رءعشيف اهرك ذب تلا نال>علا ن ؛ هللا ديع ةأرصا دئه تناكو الام ْ

 1 هل هل 1 03 1 أعيس نينس هام ثَع 0 0 مهظحأ وهلا تءانلا ف تركو 3

 " ةءاكبب الز ىلا و كلذ ىأف أه ربع جوزاو اهةلطفر ةاع ا را ملو اح در أ ريغ يل دلو 2 :

 دنه عم سااج وهو 00 1 : ردو ااموي ةيلادمع م ةرمأ ىلع ماقاف اهتللطا ى- ادب

 كن أهغلب 4 5 2 اعاو ري كادت م هللاوذ هيلا ض؛ 1 هلا اا 5

 تقلعتف اهاصعو ىنأف هيلا ضع الو كناكم م مك  ينةاطتق كيلع 2 .نأ كرف عمطق نأ ب

 : لا اهدي ناكم هبون 2 ا نأ رفعز اهدب قف ناكو هتلسرأف اوسع | 00 هب ودب

 هاورتعو مهتنسل ا أ هولوانتت هل ممايتفو ىلا ةذع.شم هيلع م هفعضو ها اهرمأ يفهدواعف



 ) اذأ ( ؛ ل

 ا" ا لت 22010817 71 1 يا لو + ضبع بج ا "تامل 061270 تل لطنع601الج تللب 2/92 1 لت«. -- 118131361717393: تلج: اك جنا تا دن س7: 23-7217727 شاقح 2-0

 1 لداطاك ملاعلا امو انع * ماع اك نك ند كش

 لثاقلل عماسلا تصلاو * ا اذا انأ

 ل_طابلا قا نود افا ٠ :- 2 ل

 ا ذك عم صدلا لمذف # ام هلا هفاختل نا فان :

 يرمعلا ينثدح لاق يمارفلا مييحلا نب دعي ناددحو لاق عبكو فاخ نب دم ( ينربخأ )

 ظ رعشلا اذمب هسام يف سانلا عمتجا اذا اريثك لامع ةيواعم ناك لاق ي وتلا نع

 ١ لقال عماسلا ا وهلا يعاود تااماذا انا

 ١ لطالاب قا نود ظلن * الو ا لطابلا ل ع

 | 0 مكره لمؤلاو *# انءالحأ ةفاخما 1 فاي

 ظ دع نب كللا دنع ن1 اب نب ريبزلا انك لاف ءالعلا ين ب يم را ) ير

 "انقل نلح اذا ناوم ون كلل غن ك للف نودع الا نيف د تال
 هدا هد 0 ان و ماقأ سانلا نيب

 0 لئاقلل عماسلا ترااو: # يوطا يعاود كلم اذا.انا

 ا ا مك يضقن * م-مابلاب موقلا عرطصاو
 1 0 لاب و 4 د راحت نما نك

 ا لماخلا عم صهدلا ليو # ا ا ا

 ْ ان الاق ىلع نب 50 دلو ّغ كو ( ينرب>أ) نيمصخلا نيب قعا قى نال ادع ع دج م

 ١ نب ةيع 00 را : 0 نع هنا نع دانززلا لأ ن : ء يعءصالا انثدح لاق ةبالق 7

 ا هدنع نوءيقيف هنونأ,و جرزألاو سوالا نم اموق مداني ناك ايداع نب لأو.لا اخأ 8
 ظ قدح هلام م تم افا ملا كوأع ضل ه.اع را مف ممرأي نر لا تاقوأ يف هل هيوروزو

 ا هودجحار تنجازتو ةلاخ تيناحو "تما انللءاوقسو ماوخا متع مطقلل ل 0
 ا كلذ 2 لاَقف

 ْ : نفر عدل ل جد ىلا لك اك نواخلا ل

 قوما فالبا زل عارآ ع ةنكامواعو تي نا
 قود تاوخ الل اناو>او # ىلامل انالخ موقلا ناكو

 * نودواع: يلام داع الو # ىنود_ءاب ىلام . سم ااعاف

 تس ومص
 دع ىلا ”يوتيلملاف نوللا 517# فخ راذلاف لع

 دريلا دماح لثه نع ككحعضت * ةطدخ ةبائمل 0

 دحالا فاو ترافل لولا كار كا لا عييجض ع



 00[ لوى راركت محملا يفلاطو © ندع ىلا ءاقلب نيب ام ترس دق

 راكنا ريغ فرع كوبا ادقع * مهقثواو ادبع ميم رك | ناكف

 يراضلا كام دئادغلا يفو م هلباو داح هورطمت:_ساام ثفلاك

 اك لإ اا داوك نفح يبه هيماكرلا فاط ذأ نار اك
 راح عباس يللاو ءان ةاام لو »* هل لاهو 7-0 يتطخ هما ذأ

 راتخا طح ]م امو راو »* أد ع لكدو 00 لاَقف

 عرج نانا قا 1 لك 074 لق 2

 #* هب ترف كَ هيناقعإ فوسو

 نإ 0 هرم 5

 رات اوف 200 5 00 ام بسب الا 536 تعاردأ راتخاف

 0 9 هل لاقو هقلطأف كل وه لاقذ روصاملا ريسالا اذه لاقف ىتكلا ىلا حرش ءاجف

 ىناخمو ةيحان هقأز ينرطعت نأ ل كا ماك نأ ىدعاللا هل لاق كوب 0 كم ل

 ىتعالا حيمشل ب 0 00 ياكل غابو 4م ةعاس نم يد٠2و اك رف ةيحات ةقان ه اطعاق 0

 يد دق لاَ هبامعأو ا 2 كل تدهو ىذلا ريالا ل ثعبأ حرش ىلا لسراف

 هروُس نش عاش لاويدلا - 0 3 ضن سع نإ ةيعسو هقحعأب ظ ا يق يلكلا لدراف

 را . نءدوسا اذاتاظناحو 0 م بهاذ ايدل

 هلوق هيفا ينغإ يذلا

 تا
 مدقلاو ءاوقالا ىلع ارادتييح © 8 ىذا يدعس راداب

 مهحصنهتاخ باو نعامامو * تائس ذا رادلا انتلك اه انجح

 ماو ردقلا دامر نم دماهو 8 ةن :؟ اننئحولاالاك عرش ا

 قدحسا: نع رصالا يرحم يف ةبايس اب خو لاق زر نبال ءاعلاو نكن عا نإ ةكلا رعتلا

 نب الهيفو كلل هنا لاقيو يعاشولا نع ليق*“ فريف هيف هلو ياشهلا نع ليق“ فيفخ هبفو

 هلوق ءانغ هيفو لئاقلا ضارغ نب ةيعسو يماشولا نع لمر ةرذو>

 لئاسة>اح ىذ قثشاعل # لئا نم كدنعلهبايل

 لطانلا» تالع اع ردا ع لك 5 ام كاف ةتالع

 لمر فيفخ طربا نبال 5 قدحسا نع ىلط ولا يرحبىف ةبايسلاب لمر حرس نب ال ءانغلا

 اه لاو ها را ن1 هيفو | م«هأج ن* رخحأ لمر متت ةهيفو و رمت نع يطسولاب

 لح لاب لجحاملا ىرتشتال *# كلام ينب كا بانل

 لئتاقلا ىلعىفاشلال ضف دق © يلقن الو ينبواد بامأ

 لكلا يدل يتاب دقيلاو #3 اراخ ىل اساف ينيلاستنا



 ا

 ا كا ا ىلع ةنانك ينيب هعاشبأ دعب قلب الاب لاول لع لز رمق

 3 ءام ب 2 : 4 ءاطق بر ذأ 7 جات حاو هدد و كى يح 2-4 مهتر هو هلعفل هباعصأ ةهار و

 1 نا م6 5 ةروا انيالاو م اشدحو م جود و ا رو دانا. ند ا ه.اط يف هة>وو ٠ ؟ننلا

 1 ةضافضفلا ةسمح هرب 5 3 3 ا 0 9 0 هنع ا لاو ريمح * 2

 1 0 حالسو تر ا نإ ةيواعم نت تا نك هير ناو دوو 4ث هعمو كلذ ن

 | يف لق ىزاو هلا هل لاه ل 5

 هلو وهو هب هدوحدم ا روش عيرلا 2-23 آو ة4يحمل ندشلا نافذ هن 1-0 | روش كاوا

 قاب لا ا 00 لاو دلع | رذاقم نما 55 علو

 قهر وأ مراغ يف هنّدح كَ #2 را + لضفأ 5

 3 هف سقلا و عا لاو لاق

 قرات كلذ لة كن ملو انهو * بنجم لوط دي دل كل

 / نيصح نصح يف وهو كنيع تاذ 0 0 أمام عنب لآومسلا نا قران رفلا لاقو لاق ْ

 1 ومال اءمقح ا قف هق اا ادق هأنأ هفلعو كاكا ىلع 4 مدقق 0 لامو 1:

 ١ أما نا مث هللا ءاشام هد 10 هل ساحم يف ا نا

 1 لعفف رع 00 هل صوت نا يناسغلا رح ينأ ب تت رأ | ىلا هل بت نأ 2 سد

 0 ماشلاىلا لحرو لاوهسلا هعارداو هلامو هنا عدواو قار طاا ىلع هلدبإ اللد ردهم 0

 1 هءاراغ ضع يف ملاط ن :ن.:ثرخلا لزنو لاق دئه نبا مه. تت 7 نب ديزي همت ن ,ااعاو

 ١ ماك نب 1 تف راب 0-2 0 1 ا كاك 9 0 0 ثاينأ ن ثر 1 0 كلف 9 0 آل

 ا 07 قرأ لأومس لاق من | ملاط ن 0 0 0 1 هل صقق و9 0 عش دوق

 1 لام لح 5 الو يءذار مآ تسلف هب كيأش لاق هلا 1 كليفام رق لاق يف 2 اذه 3 لاق

 1 كلذ ف كاملا لافف ه2 فرصناو نيتءلعفو هع مالغلا 8 تت ا ترف 4 ىراح |

 تدقاو ماوقأ مدام اذا »* يفا ىدنكلا عرد أبت 3 ش

 تيدب.أم لانو مس مده + 00 أيد ع قع

 تيقتسا .تاكشب الك ءانو.هضانصخ انصح ايداع يل ينب

 ا يذعالا ناك ي ياك لجر ند لآومسلا كب جرش هساب ها ةيبلا و كارت علا ءعالا 6

 ا يك رسم بالاب سمو ه«ةدايض ند كا قت عرش لزيف فرعإال وهو ا رف مث ها

 ينعالا دانا

 كرات دنقلا كفل مولا كلا - + تقلع ذا مويلا ينءاستال حرش



00 

 دشري دشارااباوبادهب نمو *' هئد .ةلاسرلا نأ قار الك
 0 «٠

 تسسس ورخ توونلا ناقش يق ىناغالا نهو

 تيصع ةلذاع سعا نم.مبكف. *« ىنيلذعت ال. الا .قلذاعا
 تو 0 7 ىوغت 0 نب يرءاتتكن[ىدض راو

 تل ا يلا ول * يق موللا تلظأ دف لذاغأ

 تكي ةلذاع لذع نم ىص * سانا تف نوكيول يت>و

 تدب 7 تاق 0 كل » ىناعد دق مد سنار رذعو

 تيقس دقو 6 دق قزو #«# قادت أ تر دق فزو

 ماللس ن 0 نع ةهفيلخ وبا ها ووو وطلا 0 ء يركسلا ءاور امف ايداع ن ١ لاووتلل رمعلا 1

 ا داولوالايف قحما نع يطع -ولا يي 2 ةبامسلاب للشت تيد 00 نيد ءانغلاو

 آما ناهجدلو كللامل هنا ةنان نب ور< معزو ديما هنا يك ل 2 "عزو تاكآلا نك نيماخلاو 1

 1 قرا اذه نا قنا معزو قا نع يلع -ولاب ىل٠ر سداسأااو سهاخلاو ينكاو كورلا قى

 ْ ى< نع لي ةثينان دئاف يلو» دنع ينال ص مولد لفَر سداسااو يناثلاو لوألا يفو جرس نس

 كقاقدلا نمر رعلا تنعلا كقول | يعاشولا معزو يملا 1

 - د هاو اولا ذا 30-0

 ند ركسلاو عالم نب د# نع ةنياخ ١ 3 ءام نايداع نب ضن رع نإ نال وه ا

 نبر<كاقو ءدجايداعىلاهنوي-يو سنلايفاضي تغن وح ردي سانلان أرك ذو باح ناو ي.وطلا ا
 00 وان راد رع سس ان هلا دع (يسوف اضيع ركب ديل وانضاع نإ لاو < كاوهشنش ||

 اذهو ءامدلا ءام صاع نب اش. ورمع نب. سمك نب ةنامث نب ةعافر نب ايداع نا لاو.ءسلادلو

 زوال مدق ايش زهور معو مالسالا 1 هاا نب حرش كرد يثءالان ال لا عدتع ا

 تناك همأنا (لبق دقو ) مْعَأ ّللاو رثك | الا ةرسثع الوعل ةنالث لأوءساانيبو هنيب نوكي نأ |[
 لب ليبقو ءافولاب روهشملا ءامتب قابالاب فورعملا نصا بحاص ناك هنا اولاق مهلكو ناسغ نم .أ

 ةلرارب ةق رفدداو انداع هد ندا اذه ناكو نار نب نونه نت نعاكلا دلو نموه. |

 لاو شلا لاق اهرامشأ لد 05 و ةدعا)
 قاب الاي وسريضالا تدبو # هب يب درففلا قاب الاب

 مطولا 1 زر ةنااقو

 كا تت لك ءامو + انكي انستا داغ كاوا

 ا كر هبو قوس كانه منو هنصح نم راتءكو اهفيضيف هب لزتت برعلا تناكو

 تلد ف تيشلا :ناكو اهعدو ا عاردا ىف هتنام 5 0 مو لد يدهن هيئات ءافولا يف

 د ماسلا ل رس نإ رد نا ىبنقلا أنما. نا يلكلا الا 201 تحد مف



 ( الز

 انيتاصملالاحرلب ف> # زرت ءاروز ةل-حمو
 لاق هار املف ضو ريغ اليثض الجر ناكو هب "حف هيلا لس رأ قمرلا لاقام ةليبحابأ او دشنأ املف

 نمدعب داليلا هذه ىلع اوءلغتم نأ جرزخلاو سوالل لاقو الث. تيهذف ءوسءاعوو ترط لسع

 نك ذب ىفوقلا مرصأن ,تماصلالاقو ماسلا ىلا لتر م كف ر> داق املها فار ا د
 دوولا ةليمح يبأ لق

 (متنملا هلأ سس هلا د ا مسقي نم ةظيرق لئاس
 اكلشوع ل ءادح ةينكو * اهاظ قفخم ءاحلملا م_مءاج

 امليصلا دوهلا ىلع لأ تح « هموقل مامولا بلج يذلا ىع

 نب كلام يطعاوهنبجأف 500 ةلر ين 0 اينوعو) ٠ هلوش ينعي

 مولع ض ربع ني دعنأائمز اوماقأ مهلا يللا يف : ا اونا لاق 2اس نو:هنالحملا

 مئاماعط مكل عنص نأ مكللبذ ديرناك ةلغد و بماتختأام هللاوهم وقل نالجماا نب كلام لاقف مىمواننو

 لوسر مهءاحاملف لمفناولاقف امح مهولتقافيف واج اذافد وملا سم ىتب ؛ نءفارشأنم ةلاماق لكلا

 ينوه رضوطع ناك كلذ الم لاقف لثة نمانم ةلي وألف دك ادبأمويتأنالةلاواولاق كلام

 كلامهب سعأ مهنم لج رهيلع لخد الك لم هوباحأف اندنع مكلاحا وماعآوهوح6 قانا د1

 2 بايىلع ماق تح لقأ مهنم الجر نا 5 "الجر نيناكو ةعضب 05 لتق يح لتقف

 مهنمتأي لفاوق نذلا 0 رذحو عجرفاردك دعب اورو عّرسأ را لاقئانوص عمل مذ
 نااحتلا ن كلا دووتلا هكا

6 . 

 02 0 00 .6 |[ . .٠ 0 تاويتفم

 دوسأ نديفو تيه نمفف ا_مالخا ةلق تيقست
.8 

 دوه نمؤرماتناوف وعند#ب ملاس ينب نه ٌؤرءا ىلا كلام لاذ

 نالحعلا نب كلاملاف اه واخ دالك هن هاو ازا 0 كو مهميبيف اكلامدوهبلا تروصولاق

 او ٌ انااا يفاحم * هاملت .ةويلا 0 هلوق كلذ يف

 (طالذإب ايانملا 3 م نان نابت لع اذاق
 اك اولعجو اديدش افوذ اوفاخو مهعانتما لقو أولذ لتق نء دوهي نم كلام لستق املف لاق
 نولعشإ أوناآك 6م صا ىلا مهل ش ١ ةاوه ركل يقلل جرزطاوسوالا ند كال مه>اه

 مكناريح نحمي امنا لوةيف مهروظانيب وهنيذلا هناريج ىلا يدوهيلا بهذ. نكلو كلذ 3
 0-0 نورزعءّدإ جرزّءاو سوألا ند « نطن يبا و ول دقدوم ند موفل 0006 مكيااوم

 6 * هتقرافو كاس هظب رق يف ند أ سعا 2ك 8 رقلا يد نإ ٠١ س وأ نا 2 كلا 0 1

 ابق لاو مالسالا 2 هيغرت تاع>و هه هيلا أمسفت اهتعزان

 ىدوم لاعن :نلبنالءاطا تاقق اهةيقل موب مالاسالا ىلا ىنتعد

 ده ند 'نيدلاا يزمغل مأو « هئيدو ىموم ةأروتىلع نحف
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 تح >7“ باخ 0 7 121 هت ع مح عج جس ورم وب

 كيحصصحيح! 09ص. ل للى لال 2ش2ت222--شش ل2221 للا9ل2522222222222222-----22-1----01-2---> - 2

 دالب ل ةئدملا ند ا الو لبا بادصاب 5 شاعملا يف قد .ضو 6 2 هن دملاب اهولزت

 اهحرختس ةعرزااوةريسلا قادغالاالا مم كح | س ءلو ْ 1( 3 00 مكن 0 0 0

 مولاح هريخأف مملزنم نعوهم وق نع هلاسف ناكع كالو دكموب وهو يئاسعلا ةل..ح 2 ل 0 /

 هىمأ 3 مكلاباش هيلع هلها اويلغالا ادلب انمموق لزنام هللاو ةليج 1 هل لاقف مهشاعم قرضو

 ىأ / مهريخاف تلا كب كلام مح رف ممل ا يبا مهماعأ هل لاقو هءو# ا خملاب

 ند سا هل ك0 هوانعاف ذل اودعاف مكترايز ذب رب كلما نأ دوما لاق 3 هل 5-5

 راسا لا نشر 7 ضرد يذب كن ةيرتدملا مدق ييَح هد عم يف 0

 نامهب ركع ع مل نا يذ>و مهن ارشأو م,-ؤر لثق» يف -_ دوهلاب 06 عجاو هل مدق يذلا م,

 3 يو ذ عسأو اءاح نائم ار 1 0 اا هراصح 0 ة> 4م -- ل 00 2 1 2

 الا نا 0 01 اهي تلاد اكرام ةلسر

 الاحر 0 هبا 0 أملف مهوبحم ل ءاحر 4هيهددعو ةاص - 4عم ف قالا لعدحو هنأ

 هبا 1 دوولا 0 ع لذدب ند لك 6 ىلا نلذكا اول>دب اة

 1 0 و 0 م ناونذاب اي باححلا لزب 0 الحر الحر مهول 0 ف م وا نأ

 أ م لك 3 ةيظبإ رد راع تلا م ثا نلعاوا يح > رئاخلا يف نيذلا دنا

 لوقت ةلسوع |

 د1 فا ل م
 .٠ ١

 حانيرلا أمقعت صضرد 3ىدب »+ اًكيش ّ يي

 بأ حد جرزألا نب فوع نب ور« نب فوع نب 0 ماس نإ دمع وهو قءرلا لاقو 1

 يفاسغلا ةليبح
 انيتقدقو تينغ دقو ن * اسلايف كنيدضة. +

 انيرح اع هاد ك  انشنللا تاقتازلا

 2 نر 0 0 ارصلا ند لاثمأ

 ائيربلاو فعاضملا درزلاو جاميدلاو طيرلا

 انيع مهاف 0 عدل نما ريد هلي ولو

 »*# انيحلاصلا 5 ها # اغاو ارب هدءآو »#

 ا , رثعأ ةموملا آلا 100 فش ||او ماي.الا , الأ انيك ذك تبا

 ايلا 0 #

 كيو نعش 0 ساوالاءش القاعمو د
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 مويلا ىلا قدا وب“ مورلا ر 3 عضوملا يح | واق اةطع مهئانعا ا نمت مورلا ب ْ

 ادئا راوثعوأ ره ور 0 4 ا ةباذ || 0 ةئسدملا ا ةظن رقو ريضنلا وس 3 أملف ع

 مكن تدّسودو لاَقؤ مهلا عج رف رفا رد تع ةبدع هأيم أم ةيدع صر عالم ىلع ةرد

 عفادموةرخا رخ أت يفةببط ةردموةبدع عالم ىلع نايداو 5 بصل ةرد> ذل اهز أيبط ادلب

 ١١ تناك ن ادا لع مهم نمو ريضنلا ونب لزق كلذ مهازعم نه اهلا موقلا لوحتف لاق جرشلا

 ا 75 ةنراح ىتب عض 00 ةبايص ودب ناكو دوولا رئاس ىلع زلاو ةورثلاو فرستلا موف دوهلا

 ا نه نع ةيواعم وو اضيأىل ند تت ود ل نم يح د ع ونو نع قد نامرخلا :

 | ينبوةظي رق ينل لاقي ناكو ناسغ نم يح ةيظشلا وزو ةثب نب ثرحلا ينب نم مث ملس ين ْ

 ناردعلالاقياك نهاكلاهل لاق, ىذلا مهدى لا كذب اون نآتهاكلا دوهلا نم ةصاَخ زينلا
 ىطرقلا دعس ني كك اق نازدقلاو نانو

 ايدج كالجا نمو ؟ اون اج # كنا يف متررق نيهاكلا

 مهام امل ريح نب تاوخ ىلع درب يماسلا سادرمم نب سايعلا لاقو 8

 0 تناك من مبا © مكقونينهاكلا عرص تويغ
 | نغم لجاذ ناكنم لاقف مهدئار ماق دزالا مهو برام لها ىلع مرعلا ليس هللا ل

 نش نم ىنثلب قحايلو مهمزي مويلا اذهف ملا تارقب نع باقئلف نشو ةبرقو ندم بطوو
 ىلعربص و رقفو ةقاف اذ ناكنمو مهل لاق مث ةاونش دزا هولزن نيذلا ناكف ةارشثلا وهو لاق ١

 ةرمس ادي مكنم ناك نمل اق تفتر ماو 5 ننلا ناكف نس نط ا كامرا

 ( .ناكف ماعلا ضران معو رفطأو يوشم وحان ررظلقعاسدلاو سالو مر ا ١

 ١ قحاياف ديد دامو ديدشىل>و درع مهاذ مكنمناك نمو مهل لاق مث ناسغ هواك نال

 لحولايف تاخسارلا ديرب ناك نمو لاق مث نام 5 ءولز نيدلا ناكف ديتدلا ناد 22

 اوه>وناعاف جرزتلا نيو اهوار نلوم لختلات اذ رزس قحالف للا يف تامءطملا

 اولزتفهيف نك اسال ضر [نسءافع لاا ل 0 ناكواوقر نام رارصيئاولزئاهودرووةئيدملا ىلا

 يتلا 0 )زأ م 2 0 سوالا ا اهاها عماوناكف اهأرق نم ةبركىلا 0 منو هب ا
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 تدوح اماودام ه4.شوم +2 0

 فىرلا قدي اللقا ريس ان انا لوقت ذاأ 7 ذلأ

 ١) رصنبللا يرحم يف ةبايسلاب لوا لش مع رس نإال ءانغلاو يظرقلا يد نب قة رم تشل

 نال ة هي هاف نا فال 1 مطسو اب لوالا ليقثلا نم انل هف نا زو قحسا نع

 امم و 0

 م مهرابخاو برس نيلز 18 || دولا بسلو 5 نهار

 ظ نانهاكلا م ١ لاه ري_ضالا وئبو ةظيرق ونبو طيري نه لحر يدوم ماا يلد نب سوا

 ا ذآ دمحم ىلع هللا ىلد نار 1 نب ىموه» ىَخ ا نوكلاكل رند اعو

 1 000 قرش ليقو 0 || هءاع نار #4 نب ي- 0 ود - يح | 30 أوناكو 27 !

 ذاع يأ نع ِي "1 ل 1 ب ةئايع ا هللا ا ىصاعلا ليي نب رعد نع ضفخالا

 )| نماموق ل ئارسا ينب لبق نهد كو يف ةنيدملا رك 5 هي يراحعلا نع دعسنب رفءح

 2 ناكف ديدش يغلو ا اوناكو دالبلا يف اوقرذ دلو اوناكو قللامعلا م لاش ةيضاملا مالا

 | 0 ١ | ل 8 1 0 .
 ىررقلا ل اهأ 20000 ثعع دق مالا هيلع نأر ل ناكو عورزو

 مهولتقي 2 3 مهىعأو 3 0 ا ين 3 اشدح 6 ١اهعلا ىلا ماا للا هم اع ىدود ثعبق ممر

 00 0 هلل ع 0 و احلا شيلا 0 د ٠ 1 د.إ ا مولع 0 ذأ أهيم

 0 لإو 0 || هيلع ىسموم 2 0 1 1 0 5 ىريق ئدبو» لا 4 بهذي

 بار هيف ىريف ا || هماع يسوم هب نأ 0 الأ نع هب انسفنف 0 اءاش ناك مالغ ريغ

 ادبأ مأآش 8 ءاع نولذدي ال هللأو ا ممم اود 1 ١ 9 3 3 ةيصعم هذه مول اولاقف ا

 م ل عجور زاجحلاب مهاناتو نذلا موقلا كدام“ ن عه نك اريح نكن ولاو كلذ أودت أمل

 دوملا ىف 0 لأ | شيجلا كلذ ناكو اهولز 6 7 د دما أومدق 0 مميهاح ىلع أوء>رف اممقن

 0و طال اردت ةلالا' ىلا اهلك ةئد لا: خاوت قااورششإف ةنداملا

 1 3 نيب راه لديهم وذ و هاخا 0 وش و ريضنلا ود 53 هءاسن اودكنو مهولقو مهّؤطو و

 مهياهإب امع اول_صق اخاف م 5 || ىلع موزلا مميلغ امل خا رسلا يك 25 ٠ زاححاب ن "ىلا 2

 ١ خاب أهلف زوافم زاحاعاو 0 || ني ناكو هوز او مهدربأ 0 َِق 0 لا كلم ٌثعل



 اهدارطم» ليلا تدوهشدقلو

 يوشلال بع انذلا جنش فذاقتم
 يرش اذان كل نك 1
 ل ملا هنم يرد اذاو

 اهدايح طايخلاب لاعت اذاو

0 00 
 *يرهأعي 0

 8 ىلع قا: يذ براو

 نا كنا داو

 0 مو رصلاف ى ع حرا

 هلاذع يدع هظفاحم احم يخأو

 هنن :يدنلا "ىلا حار

 هدم _صق 4 انوناح تدباف

 هّتسع ءادرلا ضرع سرعمو
 5 "1 ةشيعملا ند تيدا دقلو

 1 ملام 4 5 كاذو اذاو

 اهدعا ىلع ةئامآ ت1 دقلو

 هتضنا لد با.شلا اذاف

 مهدنع موق ريو 5ك اله

 انباولزن نافايضالا مركذ له

 هود ل

 دلاكف اح انف واما ذو
 ةريشع عامجا ع من ىهو

 يرو

 !راامح ”تلشإ هلام اذ

 اتفيلط ”انلاودا يفد قحو
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 هرابخأو مهتبست تناكذا دوهيلا راعشأ نميفاغأ اهف تعم ةلمح هذهو
9 

 هي عمك

 سم 22 لو ئاطو # تاق ك1 كا

 لكيه مئاوقلا ةفظوأ ماس

 اا ا ا

 لحما ساف قدي مجرغلا همم

 لد الا ىوه هسرافب ىوهي

 لع و هدأت كاطعا

 ل 3 مل اذا ع 1 مالعو

 لك ألا ميرك
 لمي ماك لا لزق دلو
 لح راك هردص وادع ىلغأ

 نع يه 2 رو

 0 8 يال عاطاو

 لخعم ريغ محا مر

 لزعملا ف هلعه ر 3 كفل ند

 لكاكب تنافر هه تا

 ندي نيكل

 لتّيم اهالي نا آل وى

 لذ. ةدح لك صهدلاو

 لايت نا ارا كا
 لغ ريع فورعملاب دوسأو

0 0 0 

 لفلايف انرك ذ ىلوم نيزنو
 ل 527 ىلع فاخن امن

 لولا ل

 لآسي مل ناو
” ١ 

 لكي ءءء مح

 00 عسا 5 ”قناحالا عر



 هللخ 0ك

 ادونيملارب رق ١ارتلزال * نا تلو عب نا له

 راختساوأم.نهب هعيابنيد ورع ديعزب دروع ىلع ىجحربااثرملا نب يناضل ناكور# 5 لاق

 نب ةعمرب راح:-اف 'يناض هفاخ مث ىللاعت هللا رذتسي لو مورق٠ نب ةعيبر هءيابو كلذ يف هللا

 ةعيبر لام ةعسرل ف. ملو "ىباضا درت ىفوذ هراو> هل نوضف هانإ هتيلاط» ىف مورقف

 كار 1 د1 فل 1 الوتر ل  ليتطال ياكأ ١ نا إب درك
 *  مظع ىلعدنه ىنب مكلا © مرع لو- فن ينالتحاناو

 هلا 0 2 دار ف 2 لود كس رق عادلا
 0 ل1 كوك ديشاما * اندنب قامغو يدو اودحالبو
 0 يض رع 7 ىناف * مكلا يفالتحا الا نكي مل ناو

 #  ماع ماملا نأ نطق ىنب © تي

 نب نا ناظعأ ( ا ءالكعاف 0 ةمسر ءاطعاب رو هءاع درت ةريثع تعمتجاف

 تلخد لاق ةيوارلا دامح نع ىدعنب م ..ها نع ا نع قكساب و 32 ينثدح لاق ةمادق

 يداولامكح و لماكوبأو ةشئاعن او كلامو ديعمديدي نيبو حبطصموهو ديزي نب ديلولا ىلع

 دامحاي ىل لامتف الامحو الاكو ماع اهلثم راحل هيقست ةفيصو 2 هنو يداولا و

 0 اق ل اهتفص قأاو نمل اهتاعمد-و ةف.سولا هذه ةفص قئاوب 2 اونغإ 0 ءالؤو ترم

 يذلا مورةم نب ةعمر لوق هءدشناف كل ىمو اهتفص قئاوبام تنا يندشناف ؟يذب مهنم دحا

 ىل> الا باحسا| ىلا > نمر دءلاك * ةلفط ضرا وملا ةفأو ءاهث

 7 وح ىمازذ> تطاخت ل «اهرشت لفئرقلا حر 007

 ليو نساك « ىركلا قرط ام دهب اهاف ناكو

 لت ىردلا ة ةقرشء سا ريف * ىهار طخ ال تا نع ا و

 نا 22 در يح 2 يارا ءاثلا تطاس رباك“ حش
 00# كوت ع وقال 0 « ايثيدح نسحو اهتحبل ايصل

 لل تلو اهرعاف را 0-0 رايك لاسر اهفصو تبصأ ديلولا لاف

 هلوق اهردانو اهراتخم نذ ه:سحو هد.حورعشلا رذاف نءةديصقلا هذهولملا ور

 سس ع

 لل> سه يف ىقاداو ىلاذت انحو #© يف عرش ءاطتلش عر نا

 لح ديطل كدي نءوءاصتف < لتاخ ناك دريك نه تبلذو

 لدا ا مالا لملاك 8 تابعو ةانقأل نتيح ىو رقت

 لاككتو ىديت يناودلا يأ « ىل ىلا ديدحلاو ا: ذإ نال
 لوأ ل كلذب ىنغ

 لس 0 هلدب ص روع و را ا 000
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 ناعتسب روءالا ىلع سبلو * الوق لوشيو ىراالامىرب

 ناقلا كلت نم ىلإ أ © ءاقل اس 2

 « ناسالا ول> هبلق ديب # يلغي ملنةضظءبءلماحو

 نام نامل نه بىغش *« :ةئم تمش ءاشا يناولو

 ناك ينأ ليحي ةل_صاوم © هئم ليا تاصو كل و
 ناب نونبي ا توب # تاحو نطق ينب 0

 دجملا توب نطق وذنب تاح ينعي
 : نا ا نطق ىلا # راح ريخ ةرهضناةرهضو

 1 ناح هجن ةعد ةحيرص © ىؤكملا ب كهل ىلا نام

 1 عبتتيف سخشلا عولط دنع دغ ند حال اليل رطملا ءاح اذأ هيدعم يف بهذلا 1 2 لاق

 0 لتي نبملاس نبدوءسم هصاذعتف هلام قت داو و مورق٠نب ةعسررس آو 0 وأ لاق دحوو

 هلوق هذ مورةم نب هعسر لاقف ديسلا نب بيؤوذ نب ةناعإ نب صاع نن ناسد نب ةعسر نإ

 ردم يذلا::هلالا ءانك * تاركنملا سوشالا 7 قافك

 «. :رحيتملاو ةزازدلا ا هيلع تدنن قف ةقشلا ندع

 ادعاولا رطا هنا كافلخاو «ادو د لقلا مال[ طه اان اس ان

 نسدادوأو يلا تاو ردع ايف لا ظ
 انتقالات وتس تال جس ل

 اذ ويش لكلا اح( "هير © ةئكانم أدع أبط ادرابو 0
 1 م

 ادعلا عطش 03 يف 4 00 اههسانم يصدب (ه١د> اةريس> و

 ادويص رانلا جييحاك (11ريوظ# ا ا د تأ 1 تكي

 ادب نذل 1 ل هو 0 # هبكلالطأ يذحن فذق همهم ق

 أدوعسو قا كا « ربات ال #* اط تلق لآل كب 0

 1 توك لعل مر 5 هلاب>ر # هع .هأود الزد كك آلا ع أم

0-0 0 1 

 ا ادود>الو 1 ا> ال ك.ءاحن .1/ عيسأ# م نودوح < موشي تع سو

 ١ اديدلا نضال ةن ا ا - الو اةافع ب

 ا هيض ل 1 0 حودمملا لَك ديلا

 . ادوكنمما وةالايف كو طع أ » الوهيلءادو>ومرحلا كي ا[

 ا اديدانصلا م كَ انآ تع * دقو ناس 5 ٌتاياغب تقق.س دقو

 ةّشسدو يورو (35) صماضلا يعو جرح يورو (©) نانسالا ءام يلغلاو لاخلا ف.لاو هيب

 كلثع يورو (0) قلادو اهعمجو وطا دشا يصو

 1 ه1 3ر1 دن ادب ف قم وت قا ق2 ما



 فيان

 داّمعاو كارك د نيب بسس ف نإ 3 همر كر

 ىلع هلل ا م كا حر مت 48 دنا قالك : أءام هاوس و ه4نغل كي 1 لاق

 امتوءانغلا 0 3 0 لال 1 د نايف
 ىلا

 سس ور هلو ه رءش ند هيف ينغإ

 همولعم 0 أدالب تاهم.م # 4م وم ره مع.صأا لسو لاح و

 1 امهو 06 6 ا ساوب نع لمر 2 نبال ءانغلا

 لاحرلاح هك بالا رعثلاوتاشاا رد رد

 لاطبالا 5 احا رمح # وشلا نمحادقلاك ذيذا: لاف

 لاثأ يحث ةورذ 3 «© لاب نيئدلا ىلع مسمر سيل

 00 7 ديرب , نيلأ » ىلالخ ين" ريع دف يد - لع كالت ْ

 اه نس دوطأ هنا ىح نإ 5 6 0 ليش هيقو هيق.ك شي. ال لمر فق سي وطل ءانغلا |

 ل1 ا ف لالدتل تأ الا“ نه عبارلاو ثأ؛ فو ضال 1 ردو
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 يماشولاو يدوم نإ هللا ديعزع رصنبلاب ؤ 0

 0 لافعلا يتفق ةكسإ بوا2+ © لاحت م ع رايدلا 7 ظ

 لود تاتكلا نا وعل قا + اءءتانر ىقانش امملاعم تسرد ا

 لهفلل مح فراعلا هدر ان عداه ذا" ىئدقل راذ ا
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 فردا 0 لفرلا نم ة فتقللاو ةقورعم ةيدوأ 1 تاودح لكك نم هدومع

 م ةييسأو ةدم نب هعمدو رايخا 1-6

 ١ كالام نب كم كلا 0 هللا دمع لب ورم ا دلاخ نب راح ن ند مو رقم نإ ةعربر وه 00

 ةيلهاجلا كر 0 يمال سأ عاش را 0 00 رمهع لإ نا نب ةه2اطن دانب ة 4ع مك لإ دعس نأ

 ناك ىناحشلا 0 9 لاق 00 مالسالا ّق شاع 6 و هيأ ع قا نم ناكو مالسالاو

  6هدأ مراد نب 0 ب نطق نإ راح نب ةرءد نب و كمع نب در# عاب مو رقم لب

 نعل هراظنا نع هاه دقو در# دنع ثرحلانب ياض مورّقم نبا دحو هعباب املف لح ا ىلا

 [| ةعما ةعانص لاو هيلع ناعا هنأ '”ياضب ضرعإ مو رم نأ لاقف

 0ك 12 2 1. يعير خللا نيارحتأ
 نأع كك وهو ينا دمع ”يذاا ينانع 0 ند ناع يأ اعل هلوو
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 ءانغ هقو داوعسم نإ ولاا نب كلاح يري تا يف ءأرعش ضع لاو

 قورو دعا كيلع تداح »* 2-03 نا نيب ريفأب

 قيلخ ءاكلابف تك نيلو 3 هريثك كدَع 0 2و ءاكمأا اما :

 دييعرمش نم اضياه يندب اموهيناغا عماج نم يلطسولا يرجت يف قاع ملوا لبق هن عرس ني الءانغلا |

 تو

 داعرمل محلب مو ل ما ند نإ يداولا ةلل 2 .طع لان 1| ففاط

 1 كا 0 نيد تدنن اس 2 *# مها لآ مك تدع نأ

 ىداتلاود را لعاب انقلا ل عا# هسا قب نم يلاف كيلا كقدا :

 ركذ قامسولب لوا ليقت هيو ايدينا نعت ىلا ىرخعيف اللا نس نأ ل 1 |
 باطاخ لوقد ةديصقلا هذهيفو 0 0 ا نسدح مك 2 الا راكز ينال هنأ ياشرلا ٍ

 ه.طاخ لاَقف هحءاصتسا متهنءهغاب "”يشيفهدع وتب رح> ناكو سيقلا "ىف نع اناث ركلا نإ ردع م

 داما دكعل اروغ بهذ الو » هيو>او ينع رك "انا خلا

 يداز ينتدوز ام ينا.> يفو * ينبدنت توللادم كدا

 يداي الو 7 تاق رمضاح ال و 010 ا 0 لماما نا

 دان 1 هيحازاا نمر لق 2 هناك تال 0 ظن اف

 ا لدول 53 7 ينئادملا نع 0 1 را 0 0 8 00 قد 0

 ينب ءاسأ نافل 0 ىف ديلولا نبدلاخ ىلع نك : موز 6 8 اننا تان 0 لاق

 0 هل لاقف 5 ءلا حم ناماس 5 لكم ىلعو نيكد نواف نا ناماس 3 يف مو -

 صربالا نب دي.ع لاق 4 ءاباو كنا ا د

 فىذلو ينتدوزام ينا.> يفو * قى 5 تت واادع كنيفلا ال

 لاق يديعأا هللا د_.ع نإ 0 يأ هر اق 5 هللا دع ينادح لاق 0 ( ينريخا)

 نثق لاقدي تلزتف كزاتملا سف كل قادس تورو ةيالو تءاو لاق كناكتلا فيس ينادح

 باك ىلع لذخد دق باكي اذاف يول نم ترشاف | مك كسلا ما ائيلع تام بارشلاو ماعطلا نه

 هربخي هيلع لخادلا ياكلا لمج من ائيش امومالك نه ركن آل هيلع مسيو نشوب لعجف لج رلا

 ماعط ماتوا لاق ه. معاقل 2 له لاقو هرفس لوط هش طا

 يف ديدن مول ع لاو اذ هلأس منهي امهغولو عرش 5 هيلا ايهذف . هياع سلو

 ناكتوص كددعو يألاق ' يللا فير طا لهدل لاقمت | ارعشف هيلا ا.هدق ءاطغ 21 0 ءانا

 همس ومص هانغمت هد دج ف همم ا 0

 دايم ممل مل ءاممأ لآل * يداولاةليل انياعلا يلا فاط
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 ا.ءلف رذتملاهقلظأف هلا كَ كمن م نا همدب يصدو هديب يدب نوللا تب لاقو كر بنو

 هلتقيا برقف كيرسشب ساق هيلع اظافذسلا ناش رطل او ا ناك
 ' ةهم م ان ع لقا 5 هاا وه اذاو هولم 3 مولع علط دوق ل ور الا رعشا

 امهةاطاف ا ه+ع*ر 1 اممتافو نمد ردنملا هار 0 هب دس كك ةيدان تا دقو هند هّيدان

 ا لذا دل يلا نب هللا دنع ىتانح لاق.لعنن نحل ([يربخأ ار ةئدلا اكلت لطرأو

 كا ا ا ل يرث مال ناكو اع ملا بال ها يني ءامسلا ءام نبأ

 1 كلعا انأام لاَ دؤدسسم 0 ور<# رذ ل 0 التكللا ب كلا اما هيعدب اناك

 : مو: ةيهدسلا ماو ناموب هل ناكو أمهدب ذات مدل دوقو ند 0 ل ي رعأ سانا هل 2

 || ءاكو © هاش هيلع علطي نم لوأب يأ همين موي يف ناكاذاف سنوبلا موي هيدسإ مويو معنلا ا

 دوسأ نابرظ سأر هاطعأف هيلع علاطإ 0 ناك اذاف هلو هموي ةمدانو ١

 دع هيلع فرش *أ ذا هساوب مو. يف سلاح وه اندنف نارغلا همدب يذغو حذف هب 0 مْ ا

 سعاشلا قدس ٌصرإألا نب دينع اذه هل لاق ىتثلا 0 ناكر همم نك لحل لاق ا

 00 شك 1 نأ ىلا فلا تعبأ هكر :ةعم ناك ىاذلا لدكرلا هل لاقف دي ىفءاق
 كردقأ ف كيدي 5 اف ةلاقارتسأ| 0 تءمدَس نأف 4م عمسأف هات ف كارد ا لسنا

 رمد بادء> ىانلا نيكياو هندبو برشو مدطو كيري لاق هب عداف تل اذاف هل ىلع 0

 كريغل حذلا 0 ههدر هل لاو 000 2 رو 0 كاع علا 8 و هور دوام هارب

 | انانملا اهيلع اباو عا ير ١ نا 3 معاي 0 مو اللد . |لكواف هالدر نا 0 لاو كا 5 إ

 ينددنأ كا 2 ص 0 لد ضي رخلا لاك ل لاو اكش تف لهف ل لاق

 لاو ان بودام هلها نم رفقا نإ ًْ

 كورا الو يدب سالف 3 كيمع هلها نم رفقا

 دوو هل ١ ناحو # دوك هاندا هل تو

 ةدمج ابا ينكي بئذلا اك # الطلامابىنكت 0 اندعتا لاقف |
 00050000 27 ( نار لاف ساق ودار انت د2 نا فو ٌْ

 ءاعجا رف موثلك نب دلاخ هرك ذ ام ءامسلا ءام نب رذنءال نيئدن اناك اهمناف امهلتقمو للضملا ا

 ك2 لأ علا نا 0 110 ليو عراف نماف يمنف هر كش لس ا دل م

 اماظعا اهاربق امتامنن ىذغو اء, ربق ىلع تر>:5 لبا ا هلءف ىلع مدنق اهربخ ا

 تااقف اهراخأ ن نك هر د تهدف اع انوا رم أو اهمربق قوف نبيرغلا ينبو امملع انزحو امه

 نب 4

 دصلاد.بلابو دوعسم ند قؤردعل 4 لا يف 0 يعانلا َ الا

 / ١) د معمم نب ل هي وسج كسل يحمس ممم 0 هوعم اس ++ مسهل هيمو 07 د هامل ككل كارل خد بلا ب . 5 0 1 0 7 4 4
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 ( ملال )

 ال! رف ااوخا ىلا! ااملا لاقف املا 1 لاقت راما اراب رك نييبطلا ما زكا غابو

 الثم اهلس راف كم سول نم كلذ ر لد رالا كام توملا نم كع زج دشأ ام رخآ هل لاقف

 لاقف الثما ل زن نع ندتدبع لاقك كإ ع ا لق يد راق ى ةالمأ دق رذنملا هل لاقف

 لاقُف © بودءام هلع 0 رقع كلوق يندشنأ ردملا
/ ©©» 

 كيعبإ الو يدبي سيلف * 6 رفكا

 00 ناحو * دو د فل

 دع َلاقق كذا نأ لق يدعتا كحيو ديعاب رذملا هل لاذ
 2 ا عنود نت 1 هللأو

 نارتخاف .ةادتتع ذل نول حور فا لي ضاع ناكل نايواو تول نق ذا ها

 تاناتت "كامن ثلا“ ريع لاتف ةيوولا تتش ناو لدخ خالانع تلو ند ال

 تيك ناو طار م ل دل ا ا ايناحومتارو يس
 ها كيا كف يلهاوذ تاهذو ىل_كافم تنام اذا يت ركل ينتاق ةل ال

 املف هلتقيل رذملا ه اعد هش < نر اطر 2 دكا ذأ يتح يل ه هتجاحت رنا سان

 كو ًاعنأ م 0

 قربدق توم او مكينيراالاه> * هوب موييفسؤءااوذ كرو

 ا ةريخ ىذل اهيفام سئاحس © ةرم رهدلا نم داعتربذا 3

 قاطلا 2 مالا اهكرتق * ةديس لكوت ما م حجر بئاحس

 'ىط ن*ءلحر هب م كلك 1 نابرغلا هدب د تام اءلق دصفف رذدتملا هب سم

 يلهالو ارئاز كد ا نمالا ثد هل لاقذ رفع يبا نا 1 ءارفع ينأ نب ةلظنح هل لاه

 لاقف كل امضقأ ة هحاد لأ 5 كلذ دي ال+لاقف يق م-عديم ن . يول أرئام كريخ

 ك.كح يف ذفنأف كيلا راس ل 52086 هكا قع ايف مجنرأ ةنش 0 |

 5 ور< نب كيرش مم فرعءف هناسا> هوجو يف رظنف دوعت يد كب لفك نهو لاقف

 لوش ها كا نازفوحلا

 هلم توملا نءام # ورمح نبااب كيرشاي

 هلاخازل نم اجا 1: دلك تاخر
 هاا دق انهر ريق كلذ نان
 هلال ند[ وا باك 2
 احر هللأ م 0 5 لكس ناسا

 هلال ليسا وخز ورك فنا كولر

 هلاقملا نس>يفو د * جلا يف مويلا كايقر
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 كيبع دل هيف ديل وتلا نيد عونص» ريح وهو طي 0 ياك || 0 ل ةلرق)

 ءاض هرلأ ىلع كعع عاجشب م هاذا نوريسا م هان 5 1- ند 61 ق رفاس صرآالا نا

 نءعاحشلا ع ع أه ريع ءام هعم قبل ءام 0 ةلضق 0 ت7 شطعلا نك ءافاحتاف ْ

 مهاحاور تاب موقلا مانو للدالا ن* ناك ملف لكلا 2 باسأاق نتتماو يور قى هرذأ |

 كلل نشأ دقو كلذت ددع انف اوترفه ةتاحار يالي دحاو لك ماقق نأ امم "يارب 1
 هبم:م فتاه وه اذا توملاو |

 هلال ل انعك ود 78 ةعذم لسا ىراشلا ااا
 هببغ ينمي ليالا اذا يتح * هبنجافاضيأ دراشلا كركبو

 يبو هلحر هنع طع #

 لوقي ًاشنأف تنأ نم ينتريخأ الاهللا كتدشن بطاخلا اذهاي ديبع هللاقف |
 داقعأو راجح أ نيب رففيف * اذءردت فلآ يذلا عاحشل اانأ

 داكتاب لخت ملوهيف تدزو * هلءاح نض امل ءالال تدخل

 : دار از 112 2و1 تعا رعااو كي امؤلا كا ط ناو قد ريذلا

 ا ءاجوهنيعنع بافف هالخو هلرلحو هنعلزنق حبصلا عم هلأ غا انف ركب تشر كلا كر

 | دنع نيدمم انثدح الاق 0 بدؤأا نار عن دع ا ثال”دعب موقْلا ند 0 3

 دق املا ءامزب رذاملا ناكلاق يعاطقلا نن ىقرسشأا نع ياك. || دايز نب ب نبد# ينثدح لاق

 هأ. 0 هدلكو دوعدم ن 0 ركل للاضملا نبدلاخ م ا يفإ نم 0

 يئانفديو نيتوبان يف المحمت ة ةريط ١ رهظب ةريف> دحاو لا رحم نأ صمأف قاعالا ضع يف

 د0 در تلد لع نتف انيك زا رخأف امبع لاش سا اذا وح امه كلذ لعفت نيت رفملا
 دسأينب صضاش لوش نييدسالا لاذأا نب دلءاو دوعدم نا 8

 ىلإ ك7 ل 2 داش ه قرع لا ثوبي نعيرقا
 قا كلل 201 نار عب ردك كنع لفل ءاكلا اما

 05 ١ 21 لكشو ا لع اه املع نيزرغلا ءاتيعتج اف اهيلا نظلا يداردملا كار
 لذ لوا نسي مولا رخألاو ميد مولا ع | قف نذكر 0 "3 سخي ةن ك0

 هسؤب موي هياع عاطي ند لواو ادود 1 اهود لبالا نه ةئام ةيطعل ةميعأ موب هيلع عاطإ

 نه ةهرب كلذب ثلف نابرغاا همدب يدعو حدف هب را ١ اا نابرظ طا هيطعب

 ْ ١ حعذلا ناك اله لاقفذ هسؤب يف هنأع فر ن "ل ناك صرأالا نب ع عن م م هرهد

 هانأ مم غاب لج و أ رذنملا هل لاف الث نارا هالحر نئاح كتنا ' لاقت د..عاي كريشل

 ضيرقلا نود ضارب اها ديبع لاَقف ينيحمل كا ناك“ ل يندشنأ ردا هل لاف



 و ل 0 موت دب دسأو نب تء.تجا لاق 5 بعايلأ 62دك نا 5 انثدح لاق يعاز .آا

 ١ لحرق ن هوديقيوأهيبأ ةيدربمب فا ءوطمإ نأ ىلع هبا سقلا ئضا ىلا سدقلا *ىسعا لاول | 00

 , ولفدوقلا امآوىلن» نعود كا كرتط اف هدلإ ان [لاق و > مهام وأدسأ ينب نم ءاش
900 

 ١ يف ىناوف رعتسمل مكلف ةرظ امور انك م الو مهتيضرام دسأينب نمفلأ ىلا دبق
 ] نبديبع لاقفىر'# لاباو ىف يفثايتح ةئسالا ايشو فويسلا ابظ مكيف م <! ناطحق ناسرف | 0
 كلذ ٍْق صربلا .
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 ُق لمهر نين اخ

 (١  00ملا 0 كيتا ل :

 بسسس وك
 ايوصو الد يا ل دكت او ولاا ا

 انهو يدك "انتارنم ندا دو كل ما

 انا ال يب ماطق ما نبا ر> ىلع اله

 ائيول اتدعص سارب ىف # اقثلا ضع اذا انا

 اني ني طوس 0 ا دك ١ يق عل
 انا نينار راك ك5 عوج ا ان حاف

 ياشوأإ نع قاطم يلع. - ولا ير#
 53 ىلا ىدرأ هيقو

 ١ 0

 انين 0 راوع مسهماه بارع أ مايا

 انناو :ازافسا ”ناطاغ « تدق :,نيلطابا اقل

 انيوْناام يم وق حامر ل - اع ترد وأو اذو

 انوا اذا ني ”اداع نإ 2 كثي يد

 اًيفتنإ اذا دؤلتلا 1-0 3 كال ف نحو

 انزع الا نر ه5 در ينل عندا
 انيبأ دق مضو هانكلتت دق سيئر نم مم

 انيهر 5 ةميسدلا محض د رم كيس برلو

 انسونام 50 نام ةكرشلا كه نإ هنايقع

 انيضءدقو عايساا رز> *«# هول نك 6

 روت ايدل اذا افلح م و اكرام كلر كفاح

 ) رضع 7 تع يناغالا يسب 3 (
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 0 هعكأ ردا اولد 3 ل ةلق هود ايسح نا اآلا

000 9 0 ْ 0 0 00 
 هءطاقوه يذلا لسو يحنرأالو * عماط هنع يندص اف انأ الف

 كا /

 ىلابلا ةنعلا قد ل تا 1 لك اهافغ دنه راداب

 # لايذاب اهفمت امم عرلاو * اهريشي ام لو اهف ا

 كاع تح ىم ا عمدلاو 0 ايل يجيد 1 تفقو راد

 يلق 0 اب فكو # اهب ع د مايأ يلا ىلا اقوش

 ”االرإا الار يل دولا الو ةنسلا راطمأ نم نان اننا ىلو اي ل
 1 سراالان درعا رءشلا# 1 تقرطاو # تقرطاف فرصلا حاير اهلع ترح * يوربو

 يلع سوأاب لمر عماج نبال هف وقح-انع يس ولا ير يف رتولا 2 جره مهاربال ءانغلاو

 هيلا مهاربا نو مهاربا يلا اذه هن بسن دقو

 ا هتكاوإ )١( دسع ا م

 كلام نب ريهز نب كلام نب صاع نب منح ْن صرب الا. نإ م دنع وه قاتل ا (لاق)

 1 صعاشرضم نب نءايلا نب 0 ةعزذ> نا ل نب نادود نب ةيلعأ نب ديعس نب ثركلا نبا

 هب رقو ةياهاملا كود نم ةعارلا هقرطعاا يف مالس نإ هلعحو ةياهارلا ءارعشلا نه حيصف نس

 | نب دييع لاق مالس نب دمم نع ةفياخ وبا ( اريخا ) ديز نب يدعو ةديع نب ةمقلعو ةفرط

 كو هلرذدلا هل فرعا ال لعاذ ترطضم.ه رعشو ةروشلامظع رك ذلا يدق صرإلا

 ريرضلا ىودتلا كلام نب هللاد.ع 0 كلذدننام يردا الو # 9 لع ند م رفقأ #

 نإ 2ع تردح نم نك ل قالا وزرع 0 ينارعالا نبانع بيبح نب دم انثدح لاق

 ةيوامدتحا هعمو هل ةمياغ هعمو موي تاذ لّقأف الاي هل نكي مو اح ات الحر ناك هنا صربالا

 يكلاملاهب عنص يذلا وهم انيز> قاطنافهمجو ةيلعأ نب كلام ىنب نم لح رهعن# 8 اذوولا

 لاقف هين ىلاهّتخاوهيلارظن يلاملانأ او« رف هتحاو وه مانق نمحم لظتساف تارحشيا يح

 ايواض تءضوف تام #* ايصاهحقلا هّتلاي # ايمباصادق ديبع كاذ

 ىل لعحا ي اهنم ىناداف ناتملاب ينام رو ينءاظ نالف ناك نا موالا لاقف لوب |متهيدب عف رذ دييعةعمسق

 أ ةكبمانلايفتاءاناهنارك ذف رعشلالوق, كلذ لبق نكي ملو مانقهسار عضوو هيلع نرصن اوةلوددهنم

 )| لوقي ةيزلاونب مهل لاقيناكو اكلامىنعي زحنرب وهو ماقف مث لاق مث هيف يف اهاقلايتح رعش نم

 رككح لابرسب ؛ليرولا كلف *« مرغام ةئزلا ينيب يأ
 د2 3 مشاه ( ينريخأ 0( عفادم ريغ ا يي رعاش نآكو ا َّق كلذ دع 0 3

 ةدح وملا ءايلارمك ونيعلا حاف )١(
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 م7 ةيسسلو كلام 00 1-0

 ةعصعص نب سعاع ١ ةعسرنب ع نا 6دم> 6 كا كالامن ١ كاهل نب ةماصمصلا نإ الاس وه

 الاقأ نانو رملا نت كفاجت نينعواتا كاد مشاه ل )؟لقم ىودب ر ءاش

 1 ثلاو رمع ينأ ب باتك نمله هرخ تحمل ىئادملا نع زارا ترطا 2 تعا

 بون يوه ناكو هحولا ليح اداو> اعاحش اسراف يدعمها ةماصءصلا نب كلام ناك اولاق

 لاح مهاعجحشو برعلا ناسرف نم نصي نإ ع .سالا اهوحا ناكزو يدكتطا" نعع سبا

 اهل ضرع هلآ هغاب ل ام زج انيع يلق كلام ريح نم دل هيلا ىعف م سالاو دس
 ز+ ل لا ا 2 هوا هن 0 رغش ف اهركذ هنأ هغاب نماو هئلتفيل اهراروأ

 لاق ةماصصلا نب كلام كلذ غايف هموق ىدا يف هتيصان

 بي صواةلل يوضاو بحا © بمعبن> ىلا يف رقاق تش اذا

 ب رةيضونارحطاودصلا نوه * ةيقب رشرسالا دعب قاحلا اق

 بقر .كيلع له دعي ارد ع هولذ لب يذلا قاكلا امال
 بولت تاظ ناردحلا ةيناحو *# ةيرشزايرش برشتمل تنا اذا

 # ١ تعا -نييداولا نعل < لوا نيك دارا ط وبه بح

 # بقر ىلع الا 3 * اح اج كماذأ هلأ دايع | و

 2 الا. سائلا نفاه ءاج وو يددحأاو اراك

 نحت طف ا اهفلا 1 3
 ساجميف سااج وهو مويتاذ تابقأ امنا ةدعج يف ند 1 0 ةماخ 0 ا فو '

 00 2 ناو ةيردر

 غو طقو هاع يا 52 مالكلا ىلع ردقب و اهغع اهآر املف اهوخأ هيف ا

 هزاع «ةعاس انأ 0 الو كل ف هردص أ ةريشمعأا نان 3 صل 7 هع لفاغتو هل ا

 ل لحطلاك اه تا ةريصناو |[

 رحبلاف مراخا نيشنع دل لإ © تعا تحاور د كافاملا
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 ريشلاو نتا ةبارب * ارفحاف يتافوتناحدق يباح

 ريق نم رقاب ت قس يندح كار .* اء ”ةلدخلا لوش كل

 اوداو أ تعسف تعال ا ياو ع حاب ب و:> له أمنا ءربخ يف ينأ ءادملا (لاقؤ) '

 ا لوش اعنا ماه ريعب 3 اطخ 0 تود :-> تغأب اذا 6 قا ب كالام ملا فقو لو.حرلا

 هعلأ صو يحاف 12 كلاغو نو هد 6 0 نأ كتبرأ

 هعئادو هياع تناه ا اذا * 0 تل ١ 0 ا

7 77 

 ةؤضق] كافل ول يت 9 هلكت دا ةعل 0 وو 2 :

 0 ل محم د وس حس سس سهم هس سا همام هس نسم سس همس سس هسه سس وتل

 در 777701709113777 007 1 ااا 477771217100 17 71: ع 17 ةرلق ال1721 1 د 10 طاق 7617717777



 0طذأ*آ20110001ا ت1 اتت اذ ذأ 1 أذ ]ذ]ذ ذ ذ 0 0 0 2 2 0ز 0 ز] ]| ]ز]ز]زذز يي

 7 زج 7 : جينات 521 رتا 8“ 111 ل 1 7771231 ل 1717175775151 ل 2

 0 لا3373 ة7
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 هل ع وبا لاق ب نعل رايخاب 0 اه ىلا 0 و ثوار ةنه اودهث مال || أهم 4 اكل

 0 كديع تدل ةعيدس ينأ يت ' ي* ىلع عر كما 8 داوع ام تا سنو كارا الو

 قرعع أ نم قبب امس ثنا 00 دكا انف كل و. هللا للا كاقو اه مراد نيد ماج هنح وز

 نموةيمأ نب ١ نايفس انأ أم | ا ير سوس بح تدل هي تلاقو نم ١ تا أف ساجحا يو

 م ءاقكلا امو 2 ا "م وف لق

 د راع هد ال
 برّعلاو ول !دلأ نيتك اوهالا ا منو

 بارشإ 0 وبدل الو * يان ال حبيصلا اذهو

 بصخملاو محا ءا 2 م هريسع رقعل 5

 ثاحلاو بانا دادحا < فذ م-وياع لا

 للا ترهم او يعم ند ل اق امو

 6“ تم ميملذل # ربا 3 دك 1 الأ بارغت 500

 0 مهو و 3 1 مم 5 ناق

 .٠ ل | 8 ٠

 ل اذا يد د ل ل يلدا مث و

 تهرا اذا ىطصدح مثو #3 يفرش مثو يدي م

- 2 11 5 

 ل لا

 فتاررعم ع برطخ تزل مد َى 0 < ع

0001 

0 : : 
 بلغم هل وح كر د موت هرل و ند معو

 نك وللا راكللا مظع »*# ينك لفدحح نه منو

 تدعم نكح ام 1 ع # مدسي) مروهد نم

 2 3 ١ 0 للا ملا
 تع ني..داولا روشلا # ىناو نيدرداولا طويه بحا

 5057 طا الا ( 21و الود + نيواحت بل نا هللا ذاع انحأ

 كا مس لددلا لا نم * ةعاج قنالو ادوشساو ازاالو

 بيج ني نا وأ اهفلا ىلا * ةيحم نم نأ يف ةببر لهو
 قاد نسما وبا 0 5 ةهدعءد ىف 0 َّق يئايشلا ور 4 َِص ونا 5 رك امقر مثلا

2 

 ةئمدلا 00 27 ند ىءانلا نهو يدا ةكاد كلا نب كلا اهاور را را ف ف

 قرع نع رصنلاب جز قدسال ءانئغلاو ىورلاو ةفاقلا هذ_ه ىلع ىلا هنديصق ُق هلذ دو



 تت 7 رب ىلع متأو 0 ## ةرنا 5 ا دو نا نإ

 1 6 مودع 0 0 3 نيا> رلا ناقل نال لَو لجدرلا ىّت 313 كلذ تاسعا مم لع رلا 6 مم

 1 تئج مارح ينا ريد هلم ا هللا كب نجد نو هن ن قل

 ةعبر ه1 و ىإل ارعيوشلا لاَمف هدف َ ردع ان الا نهد لاوط ىبانام هلل اف 0

 حافصلاو ىلا وءلاباريهز د 2 وفزي ايوان ع

 : حاطبلاب موسنلا هلحأف »* دمع ند هي نب اهل ل

 1 بهو كلذ يناف ل ىلا لّصفلا لّقلا يف لضف هيلع نم يدب 3 ىلع حاصلا ىلا اوعادب مل

 ١ ورم وش مهم ناكفذ هاك 0, ل تح تر وه كل سادناو هموق مااخو تنعم ن ؛

 0 يلالط ا ناي أسط 5 0 ةعربر ع لالله ومحو ياكيلا تليعاذس تب "ا ماع 4 ةعرنر ب صاع نبا

 00 ثيل ىب ىلع اوزاغأف ةرمأ ذل: هون وهو فوع نب كلام مولع ةيواعم نن رصن وذو

 | عيبسو 5 وس هلق يئاكملا فوغ نب داع اولتقف زاهلا لوا كل ينل تناكف مهغلا ءاردعصل

 ردع تاو اوم زمماف ناهنلا نتخا كيل رد لك تناك لا ساع ىف تفلح يرد[ لمولا

 بورد ف ١ لف ند ناكف دئاح ءاسأو أمعل اوءاصاو ثل كدر علا نب حولا ضن يف لتقلا

 0 ةحيحأو دل و 0 مازح لق هو تدعم كَ ره ه3 دل وح نإ مم اوعلا ن1 كء م رادفلا

 ردا ةعصلا سدق نم لاقو ةرمأ نببرح محو يتلا يح ني رس

 | لضفلاناكف لضف نم اوذيف ىتقلا اودي نآب اوضار م تفتسالا نإ تلح هيض توا ب ور فيج يلوزر اوبرا موو ووسع رووا
 ١ ضعبل مهضعإ ضرع ال نا اودقاعتو حاصلا ىلع لئابقلا تءمتجاف همك 0 200

 رضنلا هبا يد.ءلا ةدلك نب ثرحلا نهرو برح نب نايفس ابا هبا ةيمأ نب برح نهرف

 لؤضفلا تزدو يع كرا هنا ةاثم دبع نبا ثرتلا ىب دحا فوع نإ ا

 | حاصلاو ماحرألا ةلص ىلا اوءاه ششي رق رشعماب لاقف ذئموي مدقت ةعسر نب ةيتع نأ لاشو

 اوضرف االتش مكيلع قدصتيو ال 2ك نأ ىلع لاَقُف نوروت وم اناف اذه عكحاص امو اولاق

 اوبعر: ىبكأب نكي رق ناهو نراوه تار اذلف لاق افا نأ لع ع2
 راغلا يعيش مر ,غ مشاه ىنب نم راجفلا دوشي ملو ةديبع وبأ لاق مهوقلطأف وفعلا يف
 ل هلا لك كراش نك ةلخ موال مايالا راس هلاو لس دو هيلع هللا ىلص يبا دهشو

 بأ هلآو سو هيلع هللا ىلص ين عطر ةئسإ و مع نباوهو ملسو هي هيلع هللأ ل اهدهشو

 ا يلا قرشام كاقف ذئمو: هدهشم نع هل 1 راع هللا لص. لكسو: ةئسالا بعالم ءارب

 لضفلا ناكو لاق اوب و مم> اص ضا ربل رس | مملا 0 أ مولع اوضلع يعوق ىلع 0 مهما

 نقلا نأ محزن ةناث 0 د نشر 5 مف ةيمانب ب رح مهادوف نزا د م الاسق سريشع

 د.عىب سانعلاو رك تالا نا موقف مكزو مهودو مه معاو | هالو 0
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 قرع 1 مهر راح او سمس كلع تدب 4ع ماس ءايذ ىلا م1 ندم سد تمزه 8.

 ءابخ ىلا تأ س دق ت.م رتل لاذ دع قااذ عداه“ نأ غ وبأ انثدح لاق دم نب مشاه

 قمذ ىف نمآ ووف ىتبب بانطا نم بنطب قاءآ نم تدانف تجر هنم اهوجر * | دمام ا
 قف ترص ناكتحا ةتنعل ةئدما نات رح هاك كاذ ىضماف ةقلح اوراص ى>ا محم ا اورادف |

 لاقو لاق سءش دع تاب ةءيبس ءاب دكموبا م رادع نورس و لكلا دك رادع ةياهازلا
 هلوق يربفلا باطلا نب رارض

 را حلالا تبي و- < اناش نع نانا نا
 رضاخلا اهفك يف نزاوه *« تاءكتسا ذا ظاكع ةادغ
 رصاص ةةلولا_ ب لكإ ىلع # انقلا ع مكس تءاخو
 ردلار نم يد "نع راب تانمصلا لع مهلا انئحو

 لاخلا اتا رددت اع -# مهانقذا انيقَلااماق

 صاع وب اعام_ث تراطو # اوريصي ملو ملس ترفف

 داتا تالا كلفع « اهنالا ىلا قيس كو
 :دادلا عم تاون مث ر *' اهنتلا رطش سنعلا تائافو

 رادلا ةراد يدل اريخا « تظفاح اهناعد نأ ىلع
 ريهز نإ شادخ لاقو

 داو فاق ندر اوم ميلع # مهع.جم نلفاع“ نفاع

 رجا لدللا عم برر ا حبا 2 اهاهاو باقل انوند م

 01 ا طال تاك د اهئاوا لوح وكم ايل ا
 سماس ةيفرشملاا ماك © مهطتست يلف ركب مهود تنجح
 رخاو نولوا ممم قحليو © 0 رود لت حر اافو

 2 نعام هرم موب ةيأمح # ال لاو يلا د 2 ند

 ساعو ماستضفراو نزاوه * تلذاخت تح بادلا كاذلا زامو

 ٌْ رااوءلادود+لاسانلان ..,هوأ اذا *اهدحرذصلا قاف ندب رقتناكو

 | الا لاحم ءاسؤرلاو ظاكع بناج ىلا ةرح ىهو ةريرخلا موي وعو نساخلا مويلا ناك مث
 دكمو» لّقو هكا 2 اولد 0 ا هوذا راصف تام دق هناف سدق نإ ءاعأب

 1 سماع نب ورمع ينب نم د- ف ن نامع مولتق ةناتك يب نم طهر ةيئاعو ةيمأ نا نابفس وبا

 هل وف راه راو ل مادخ لاقو رقن ةس#و

 يرذكت ريغ ايريضةري خلا مبا # مسهءالب ول ١ كول دق
 توي ون ةيئم ها دقو #* م نبال يناف يبودعوب نا

 بويا نياو ارمعو سابا ىباو * فنك ابا يدرا دق ءاقزوذاو

 4ك



 ةسيئع اهدحاو هيلا ىو سانعلا 0 ةياللثلا ءالؤو 0 ل د هع هلم نا

 8 نوط راسو 0 دنع لب 9 وب ا يي ناقير ملا تلو ادب كك الاتو دشمولا ىسانلا لتفاؤ

 لك دفا لاَ و اديدش اظاؤ .ه4د- 00 د ا مو زخم 0 تفاكو ب رطاب ع

 1ع 50 هلاك ن* ا دع وب كلذ 5 ا او | 2 ءالأب اولب / اوريص مواف ةريغملا وذ

 لود وهو دكموب 5 ءاعلب لوا وءع>رو

 هو نادر اد راش را

 ظ دئموب سشياحالا 02 وهو ةنايث نعام دنع نإ ثركلا يف ا ني ساحلا جرذ>و

 1 اوزد>ا#و هدضع قدف نايك ساعت يردشلا دين نا هيلا زريق ةزرامملا ىلا اعدف

 ْ اياك سلق ا ه>و لك نا نسف لع ةلانكأو نادل رك تلد اك موقلا ل

 0 مهلع ناكو وفراق ا اونغ : ناهد تدنو رصن ونب تبره م اوربص مف ا

 5 ركل اه نزاوع ل! تزاوعالا لحاف ريناد ينب دحأ ةعيبر ينأنإ عيس

 قسنحلا موعمو ناهد يف 2 2 هيخ ها 00 5 نمر ا ل 0 هياع 0 2 ا

ا و 3 مم أولت ف نانمكاا هعشقو ١
 ا ىلع ب ٍٍِ لق ىنقثلا ب ةعم لإ د وءلسم 0 ومزع «لاق 

 1 ا وو ناار 0 ن « هل>د ن < .ه اه لاقو ءامخ 1 ديع تك 7 كيع تدب هع طس ا ُ

 : هب ةناخأ ند الا 0 ١ يبا 0 يزواع ال اهل لاق عسل 0 2 ل تت ع :

 | تمد[ ملف هو يرتدز وانا توسان ط ل با فاو اما[ كلان طا
0 

 0 اما قا تارا د دباق كلذ تدانق ن أرق هلود راد 1 كنا اء بائطاب

 باس هغنإ تاكو 0 واذم عضوملا كلذل ليو نا و اد لا ه6 ال ك0 قع ب ا

 كل نك همحعاب ا 8 ١ لاقو ا ا ةنمانب تر 6-5 ط راح 0 3 لإ ربوع تم اهءايخ اولذد

 ن ورهع ن 5 ن كلام ن بتءم نب دوءسم اهحوز ناكدو:هحنم نشركي ك5 للا

 ةحولو ةورع مهو ةءوس نم هرذب ذئموي همم خرحا دق تما وهو دقن قر
 م 31 ءانْح ىلا 52 نو كحل ل قاع مهو نورودي اواكف دوسالاو ةريونو ا

 انثد> الاق ىنوطلاو يمرخلا ( 0 اذ ) اولعش نأ مهم 1 كلذب اودوسف مهوريحيل 5

 امل أاسقو ةناثك نا.هربغو :رفءج نبزرلا نع نسحلا نب دمم .يئدح لاق راكب نب ريبزلا 8

 ىلع ىنقثلا دوعسم برض تالك نإ «رفمتخ نب ةشع نب هو نع ليقع هب لسملا ماعلا نه اوفاوم |

 كيكسبام اهل لاقذ سانلا ينادت نيح حست اهارف ءابخ هيذب ماا يشم ل ا

 ةعطقلا هيف لصوت تاء ّط 1 و 00 10 لد نم اهل لاقق بوق نم ادغ باصي امل تلاقف ١

 بط ىتببال اهل لاقو اهلع فقو يق بتم نببهو جر عستيل 'ينلاو ةقرخلاو ةمطقلادعب ا
 1 لس 3 نا امو ل لعاب تدان ناك ينب نه الحر هب تطير لا تنل ادع تانلخأ َْنم

 لأ اءلف دا دلاف ةنانك نم الحر هب طبر الا تيبلا اذه تانظأ 'ن هابط دال نا
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 هموقل سيق نب ءاعلب 0 ة مب لتقلا رحتسا املف مهناكم اوكرتو ىشيرق ىلا اولام

 ريس. ا هياع هللا 00 هللا لوسر ناكو ىانلا مز( أو اولءفف ليج وهو مر اوقحلا

 ' مالغلااذهىلا اور الا ناعدج نب هللا دعو ة 3 ن: برح لاقذ اهيذاحم نممزمما الا ةئثف يف

 1 هل ةلك يف ريهز نب شاد لوقي كلذ 1ث و ات ا هل لع لمحو

 اديلولاو غابأ هللا تنعو #*  اماشه اس :تضرع ناغابأف

 ادوجو ايسح مهيدل ناف * ريخ سانلايف نكينا كاوا

 ادوتز تحدق اذا اهارواو *  ىثي رق نمرشاعملا ريخ مه

 ا هلآ طا دوع « كقادف ةلقس ول
 ادوق عقنلا نعردي سباوع * مهلا ةمهاس ليلا انءاح

 اديدلاسنالااو>.صانلقو * اوتابو املا دقع اَنِف

 ادوقولاباغلايف تمرضا6 #* انئحو ادرب اضراع اًوا>ف

 ميش ا را ال هاو م ال وامام
 تامالملا يأ امسلا دقعن هلوق

 اة الا 29 اع كادلا ع اه“ انك زاعوت ةاوعلا م ا

 ادودحلاومراملا اوكهمتااع * مهنم تاماطا ب رضن اولوف

 اديدص ازمم' اطالخ ناك« ءالعن ءةلء-نططا 5

 مد اس ا
 مانا نمثتلاثلا مولا نآك 2 ةعصمد نب سعاع نب:ةعضرب نب رماغ “نب ور قع ورءعلاب هلوق

 | عضوموهوءالبعلب لو آلا نر ىلع اوقتلاو ضعبل مهضعب موقلا عمجفءالب ءلا.موب وهو راجفلا

 نيتبذللا ىلع ناك َن تلك و فلك م موي هيلع اوناكام ىلع د هولا هواسو رو لفكغ ندم

 كلذ يف ريهز نب شادخ لاف ةنا: 9 ماقاديدش الاتق اولتفاف

 أوداقتسما يح مد حا »# انآ :ءالصملاب "كشنات 1

 دالبلا اني خ.ست ول اودوو # سيف نع كلزانلا 7

 اوراس دا هناك 00 وا ندراف تاققام كفاسس ملأ اضيالاقو

 ريمكز مهتوقعب ال لظف * رهفك» نع راب 0

 , كا اتا لع ا 6 يلا نرام موقت

 دوو كرا سار لع 0 يف اوقتلاف ظاكع موي. مهمايا نه عبارلا مويلا ناك مث

 دلفلا 22و ناعدح نب هللا و مهلا ءاسؤرلاو اودشتحاو ضعبل مهضعب عمج

 ديقفءاليعلاموإ 0 ءاع يرحم نأ و 5 ت.شحو ريعإ علا ىلع ةنانك ىف نه لحر

 د انناكم تاو قى حرب ال اولاقو مهفنأ سدش دنع 0 نيفس 0 دو درج

 نايفس أ نأ ءالعلا ٠ 1 3 معزو امهسب رهاظ دق ناعرد دموي نانفس ينأ ىلعو



 اكو سام نابع 2 نك 16 يف الزان ناكل هع نب حواملا نب ديزي نب صاع ناكو

 توغتسأو هموق يف 5 يد اوصخش مث ريك 0 00 بالاك وني 0 01

 مث نييحلا نيذه نم نجا والا د ماو مهنغت مف مب اوثاغتساو ريع ىنبو دسا يني ةناثك

 | ديعونبو اهرب شي رقو ةنانك تعمجتف ةطمس مون صو يتاثلاراحفلا نم ىناثلا مويلا ناك

 200 ر>ونزاوه تءمحو ةادأ : ا ككاشلا نسر لشترف كاع شياحالاو ةائم

 ينأ 5 ةرك موب الا راجتفلا ا ه.نانطتلا ناذه دهش الو: تنككالو بالاك يدم جرح مف

 ينو مشاه ينب ىلع ناكف مهدي ةليبق لك ىلع نيدناست اعيمح موقلاناكو كالام نب صاع ءارب

 اوناك ناو بلطملا ينب نا آلا سو هيلع هللا يلص يبلا مهعمو باطملادبع نب دي زاا مهفلو بلطملا

 | مشاه ديزد.عوهومهنم ل>رو مشاه نيئلطملا دنع نب يللا مهكر ناك مشاه يف عم

 أ سمش ذل مع ىب ىلع ناكو ٌكفانم 3ع كس مشاه تدب ءافثلا 7 فا دع نب باطملا نا

 مهتارب فانم ديع نب لفوأ وب مهعمو نايفسو نيفس 3 ا هعمو هدم نب برد اهفلو

 | هل دإيو> اهفلو رادلا دبع يلب ىلع ناكو لقون ن يدع نب 0 > دع

 ٍ 0 فائم دنع نب سيهون لفوت نب ةمر#اهغلو ةرهز يبنع نكو كل

 || ةريغملا نب ماش موزختينب ىلعو ناعدج نب هللا دبع اهفلو ةرم نب مل ينب ىلع ناكو ناوفص

 ندير [ىدع يأ ىلعو تلخت#نب ةيمألا مهو حج يل 27 م هم رباو ل وبك برا دامو دو راودع حدو ريا وتاكل

 1 دو لمع نب سعت دع نوار ال يمال 5 ىلعو ةمع ليفت خ نب باطقخلاو ليفت نب ورم

 1 نبهللاذيع نب اع ةدي .ءينأ وبأ لا تلا ل كر ؛ ىلعو ور يا

 | لغو 1 2:- ألق نة نكي مارال كل ىف تامو نسق نب ءاملي ركذ ىلا لغو كارلا

 قب ىلع يرضصالا تت مع نإ ةيطع ناكو تاك نيدباستءنزاوهتناكف فدي رين سيل احلا شياحألا

 يفب ادعس 0 لعىشملا نت أ ناكو هم رمضأا نع أمد هت ولا ًامملعناك لب ليقوةيواعم نيرمكت

 1 0 رءاع ىف ٍَ ىلع ناكو دوعس# 0 ىلع بتوم 0 بهو ناكو ركل

 صاع ئى 0 ةذوه نب دلاخ هعمو ء ءاكبلا 8 ليعمسا نب ةماس براحم نب رسجح يف! ند

 دو 57 ١ ةعربر نإ ناسط 7 0 0 ةئددص صاع ب لالو 6 , ىلعو ة هعربر نبا

 ةلاثك نآ"أو :ظو 0 نم هطمس كلر م ره نزاو» تقيدف لاق ر 0 نب كالا ناكل

 لاقو ىداولا نطل 2 هلا 1 0 بردو لعحو لسصملا ناقد نم تلق ند رفا 1 مهفاون 5

 ينادخغ ةدينع 3 لاق لل.سملا 237 ند نو وه تاك نك دعا 2 5 5 اودربتالمف ه

 ةريغملا نب ماشه يرخالا يفو نيتنحلا يذلا ٍِق ناعد> ن ملا ناك لاق ءالعلا ن ١ ورم وبا

 نراوع تعاد رابلا ريجا ناك ايلف ةناتكل رانا كول ف ترا 2

 03032222 220501 ا ااا م اا اا اا ا ذآ أخذ ]ذآ | ]| | 1 | 1 | 1 0 ذ]ذ| 1 1 1 1 1 1 0 0 12 12 1 2 1 02 12 12 2 2 02 2 20202 2 20 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 < < 2 2 ]1 1 1 1 1 1 1 1 12 1212 ذ ذة 1ة 1 ةذ ز زذز ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز#زؤز] ]ك1

 . يداولا ناطا يف مهو اك نإ تك را ودب 0000 9 املأ 0
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 ١ اعياخ الحر اهد.س ىلثت نا ىذر الن زاوه نالاق ىلدقلا كلذ در نأ كنمؤي امودهل

 ١ كان نب هاند ننع ن ثرخلا 0 1 37 لإ سلتا ام عضو لاق ةركح 5 نماطرط

 تاكل ل تاج هع قب كرحأا بن ةعردناحالاو ا ند نك عدلا ب تيمور وهو

 لضعو هع 7 0 ا وهو ةراقلاو ةعاز> قر ٠ نايك وابو ليرالا نب ة ةناق ىكف

 لاق دانك ع م ١ يف 00 6 نوولاو عض نئاع ن منا 0

 تناكو لاق مم دعا لعبملا اوععت كلر | مثريألا هوريذاف احم 5 كل للا م

 اال كاوا ند وع رفا ي- ناعدج نبأ ىلإ اهحاسأ تقف ا منا ىرما
 ٍ ضاربلا ريخ هوريخاق مول | هءادعإ كال ل رم امكحا امام نكو اونءظ اذا مولع اهدرب )

ْ 

 نإ هللا دبع ىلا برح ءاجف ةريخملا ىنبا دياولاو اماشهو ةيما نإ برح اند ورع دلو ا
 برءاي 0 ردغ'ا انا ناعد> نبا هل لقف نزاوه حالس كليف سدت>ا هل لاقق ناعد> ظ

 05 0 1 اال ل الا حراالو مك رص الا تماس اهلا دال هنا رعاول هللاو

 يف ناعدج نبأ 3 تا هلو حسا ١ يىلاه يف ميس ةلامو ُحر هئامو عرد ةئام ىل نكلو ظ

 برح>و ناعدح نباثعبو مهحاسا سانلا د>اف هدخايلو تايلف حالم يول ناك نم سانلا ظ

 | لمالا ماش انف دقو برد انحورخ دعب ناك دق هنا ءارب يلا ىلا ديلولاو ماشهو ةيما نبا

 001 كارلا عب رإرلا رج ناك الفا 25٠ ىلإ نيجار اوراس ورح اوركش الف
 موقلارتا يف نزاوه نم ظكع رضح نوف بكرو ناعد> نباو برح ىنعدخ لاقف ةورع

 0 مردالا يدانو اوفكف لالا م .اع ن>و مرن كَ 0 تاخد يت - اولتتةآف ا مهوكردأف

 ليقملا ماعلا نم هليللا هذه اننبام داعم نشب رق ريشعماب ةعصعص نب صاع ىنب دحا َتَعَس نبا

 ني ا 1 ىدحتا ف ناعدح نبآو نلقلا قافتما نتن رح ندي رق ءاَسْور دكموت ناكو ظاكس

 صاع ىنب ىلع ةئسالا بعالل. كلام نب صاع سق ءاسؤر ناكو ىرذالا يفةريغملا نبأ ماشهو

 ىردسللا ةحور نإ عيبسو فيقث يلع م+- نب دوءسمو ناودعو مهف ىلع ريمع نب مادكو

 تناكو مثج ىنب ىلع ةمصلا نب ديرد وبا وهو ثرا نب ةمصااو ةيواعم نب رمعأ ىنب يلع

 ريهز نب شادخ كلذ يف لاقف باقعلا اها لاقي يت يهق ةيار ىهو ةيما نب برح عم ةيارلا
 مرخلاو ليلا الول ةنخع ىلع # ةبذاك ريغ انددشام ةدشاب

 مدخلا تلاش .اماشه افتث انا # ولو ديلولا ماشه انقتي ذا

 مهلا اهفارطايف ةتسالا قرز « مهحطبت جرمانيبوكارالا نيب

 اوتك ااوسرملا اوذخاف در 0 فرش كلاس ىشيجم متء.س ناف

 هلوق. نع دنحم لم>حف ةءاكلا هذه نسق نم الحر دشنت-ا ناورممنب كلما دبع نأ ومحز

 سق اخااي لاق 2 املف تاهف ندا |: .حعإ 5 : موق انآ كلما دبع لاقف ةنءح_س

 ' ابك اي نكو هل ةدلعالا ضاربلا ءدقو لاق ءاعتتدالاو ىثلا ىلع داز :كّيخا_# ئراام
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 1 سعوا روما 0 دا 3 ا ” 4 نة ْ ١

 ابل ع

 ( الث )

 ناكو هّنَس ةرششع عل ول هلو هموق عنمويلا كلذ لو © ه.اع هللا 0 لادوشو هةنشنورستعو

 هش ندعو ناع نإ رو اهدهش لب هريع لاقو ةدي.ع يأ لوو 0 ليتلا هتموحت لواكا

 غفار نإ سبق نب ضا ربلا نارخ آلا راحفلا موي ب 0 هذه جاه ىذلا ناك ةدي , وبأ لاق

 ف هزم اوريتزو ههوق هعاج لها | 5 تاكا هاك نإ ءام دعنا 12 دا

 ترح ندحأف هفلذ ةيمآ نبا تزرخ ىلع لرذ (ترق ىآو ل0 يات ردا ل10
0 

 ىنعاذ الا ينفرعإ نمي د ان طل كافة ابرد مهين> ةكعبرشو هراوج

 هاتف كذع .جراخ انأو فلول نع عدت كدت 111 .[يسلخ نا كياو كا

 ةمطلب اهنقويف ظاكع قو_ب ىلا ثعس' نامعالا ناكو ةريخلاب رذنملا ني:ناءىتلاب قدعلف جرخو

 بصعلان م دوربلاو ءاذحلاو ءاكولاو ريرأاو .مدالا امل يرتشتو عابتف رضع ديس هل اهني

 مف عاب ةعاق لا الف ةدعقلا يذ لآ يف:ظاكع قوس تناكو يقدعااو يسللو ىئرلا

 ل نك ابو لاك ةرسشع فئطلاو ةلذتلا نيبامث اهم ايقناكو جملا روض> ىلا ىرتشيو

 لاقف ةناثك ينب ىلع اهزنجأ انأ ضاربلا لاقف هزل نم لاقو هل ةميطا ن ءانعلا ريغ فعل

 بالك نب رفعم> نب ةيتع نب لاحرلا ةورع لاَقف ن لدأ ىلع اهزمي الجر دير اغا تاما

 ٠ اهزيج ةنانك يف نه ضاربلا هل لاقف نعللا تل اهو ح اانا نزا وه ند كحر ذم در

 ٠ 0 ءلا صخشو اهب صخش مئاهزيجي عيلخ 2 ارك ىلعو من لاق ةو عاب

 اهل اع ضراب كدف بناج ىلا نافاطغ يرهظ نيبناك اذا يت عنمامىلع هاشم الو هناكم ىري

 هلّتقف هتلفغ ضاربلا دوو ةرحش لظيف ةوسع مان نمي هل لاشي ىذلا يدولا نم بيرق ةراوا

 كلذ ف ضاربلا لاكو تاكرلا قابعاف تاكرلا طنراضع ف بهو

 يعولش رك ىاط تدر هانم نتانلا لارعا ةلغاوو

 عوضرلاب يلاوملا تدر « بالكيبت ويب 2

 عيرصلا عذاك رثن لفا # تفس لص يدب اهل ح ءح

 اًضرأ لاقو

 راش رقأ الا | ادق تن 5و - :ينالكدلاء رملا ىلع تشن

 اراوذ> نييداولال ا عمسأف عونا أرق رقم فب ساادح تولع

 ديبل لاقف ةعصءص نب صاعنب لاله نب كد نب ةعيبر يبأ تذب ةريفن لاحرلا ةورتع ءاولاف

 همدب ناطلا لع 22 ةعمبرنبأ

 لاله ينب ليتقلا لان # ريك يي اع سعت نأ غلباف

 لالظلا يذ نمت دنع امقم *« يأ لاحرلا دفاولا نأ نأب
 | ل تبرع يات نارك كل ضال ا نأ نشب ابل ار رك ال
 | ةورع ل ىايا نأ مهريختف ةريفم ينبا دياولاو ماع مو ناعدج نب هللأ د عو ةيمأ

 لاقف امظع كموق نم الجر هب 0 وح هو 1 نا رق يلاريلا قد نإ فاح ناد



 تاك وام م هيلع هللا ىلد هللا لوسر هدهشي مل يذلا وعر ل7 مول ةمايأ تناكو مرا هيف

 | يف ةريغملا ن ماشهو ناعدج نب هلا دعو تقلا هع برد هيف ءاسؤرلا ناكو اهرب

 راحفلا سحأ ناو ةنادع ال را مون م "< طاكعموب من م ءالن لاا مو ع ةاعمسمول م 2 :غ 7

 | تاكا نب ءام دعانب نكب نب ةردض نب كلاما 1 دا يا راعلا  نيرذ نأ

 0 لعمخو هيف دعقو ظاكع قوس آنا ظاكع درو ند قع ه4.:ء:ع الإ طخسم أهيم الحر 0ك

 لوشو سانلا ىلع حربي

 فرطنال هنيعيفا وئءطي نم # فدتخنب 2 0

 فال 4 رح اهل ملاك « ,فرطغ موت اونوك نيو

 فيسلابءذه برضيلف ينم نعأ هنأ معز نف برعلا نعأ انأ لوقي هيلجر طسايرسشمم نب ردبو
 | 007 3 نراه ن رحالا هللاه ةيواعم نإ ردن يف ن* ه لحر بناوأ يف نعأ وهذ

 ل ماقوهفيس كساموهو كد ايا كلا اهذذ لاق م 2 هالو لعامسلا ةيرضف |

 لاقف نزاو» نم لحجر

 ان الا ير رج م قرطفللا ردوا
 دف 13 ع دسدا #  فرتخا ةك اركان

 نك ك والا رز اجلا ماي لا ناك مناف مرك ذل نهال 0 امشأ ةب رضلا هذه يف و ا

 0000 0 ءاعإ ارازذ اع ئوذ او كةناثك يوكن رق نم نا نا كادي تنحل |

 و يردلا نوتاش اهفتك دق وابل مأعقرب اهلع لضف يهو ظاكع قو ةساح يصو ةميسو ا

 6-5 مهدحأ مأَقف تاق رل نأ هداك 0 كل رقوفشنات 5 م باش غلا ءاحف يد

 ا اءاقف 0 0 ا اهزحح قوف ل هالات دو م فرط لحو اهفاخ سدو ا

 كريد أ رظالا ان تددحو كيهحو كاطتلا ضم اولاقو ا اهربد نع اعرف دكت ا

 ءامد مهني تعقوو ًاديدش الاتق اولتقاو ةنانك هتاحوحالسا اولبحو اوراتف ماع لاي تدانق |
 مويلا ناك م مهيحاصةلثم نم 0 0 د اهموقلاع مدل نا تر طس وو 5

 ا او هد ا نها لد ناك هنا هنيس ناكو لوالا راحعفلا نم ثلثلا ا

 قوس يف ُ يمشولا هافاو هايعا 1 ف امم هطمب مما هو م لاطو هب هآولذ ةنانكإ ع لح

 0 يقانكلا نالق نب نالف ىلع يلا 5 حابرلا | نك ىئءدي نم يدان لم 5 رق 0

 كالذب هؤادب لاط اءلق كلذب هنود امفار يتانكلا نالف نب نالف ىلع ىيلاع اذه لثم ىنيطعي

 نزا وه لا اييمشجلا 4 تا هللتةف هم ا رقلا برد" مم لحر هب 0 2 هب هاري ماو

 يفأ اولاقو اوذك مت ىلك مل نكي ملو اوزد> 22 تح نانا عمجتو نان 5 0 ا ينانكلا فهو

 مث لاق نيقيرفلا نيب هلام.يف كلذ ناعدج نبا لمح 0 0 ؟«امد 00 حابر
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 تاقناذلا ا اع ققمو ىف نر وفنلا تاو ل ا

 تام اعاا ا صار ا شاعف د ةدولفلا صب ا 2 كلف 5و

 بوتيال نم لاح ىرب فيكف # بودي نم هش ىلع فاخي

 هرايخا كير نأ احزدو مهاربا يناذلاو لوالا ف ىنَغ
 ع 8 -

7 

 توقملاو ولدا زيي ندا# ش5 06 0
 بر ا وردي الو »* كل حيصلا اذهو

 لة ) انريخا ( يلعسولاب 6 قحسال ءانغلاو كفانم دع 2 سوش 2 تدب ةءيمأل ردا

 قدسا ةيراح نهد ص تنقتلالاق داو كب ن2 ا ند الق يودتلابر ف .ىيع نب دعو ىك نإ

 3 نم 12|[ هللاو تااَقف قحسا ن 0 هلدحلا| ع يرعدسا امل لق مو ىلدوم ا م هارإ ل

 'ةياولعو فزاع لثم"لاطيلا نما كلا را راع ا

 موناغا نه نور اة ام ان اع اولي تأ رتعس نب ْت را يو 0 ع .1لا ةعرقلا هحوو

 0 ْنأَو ِ وهو 8 م 5 0 أ هناف 1 لإ طق 0 8-5 ماك

 رعشلا اذه يف عنصإ وهو هف

 ىكوكلاب فرطلا ظ سو © نعد نا ع ىبا

 ا همانم تدب ٍْق نوح ناك قام حاصمد وع ىلا م اق م ا قى او“ أ 2- هم وك و 26 5 ديازم رياوهو

 ا ان اذوه تاقق نهد 5 لاق َّ رد اهلف ه2 00 ماقتسا 4 ىو ي> توصلا يف 000

 1 يدخلاقف كرو ريغ 1 دقو 0 كاد 00 تلق مه أ 1 لاقو عابر و انه

 1 هيف كاع قا دق لاق 9 ًاظيغ زيعي نأ داكر وهو هم تعرف يح هتدنغف 0-0 هيلغق دوعلا

 ١ ْ عجحطضاف لع من ةكياصأف كدجاكا . ءاف 1 عنف نا تل كل ا و 0 يد

 | دع تن 5 هلو ر ءشأأ 0 ههحو 0 فاو اذا امايأ دكف ا ردناو مانو هي 0

 0 نم راحفلا بورد 2 و نه هبي فامادع نيا 0

 دق تناكو .تالك نق ساو نا ديمع تب رذف ا فائم دنع نأ سمش دبع 59

 را نب ةيمأ هل تدلوف يم اكاكا 0 اف ن لاله نب ةرم نب صقوألا نيش راح

 ع تال 1 ع سيق و شإ رق نيب برحخلا هذ تاكو

 ةيالمث هف برألا تناكف ( لوالا راحل هاف 2 تققحم مل 0 اك يف شإرقل

 اولحتا مال ا ناك هلاف ( يناثلا رادعفلا ناو مرر مسا مد مو مايأ
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 هد_عاق هنول ىف ةماق # ةةعشاو كييملا كتع]

 ةدح ]و ةنط 0 0

 ا ه يف ع 20 نأ يفا# ارا اق عماج نا اءيف ْى 530 ,ائرد ةناع ىح هل نعت لاق |

 وبأ ناك لاق هنأ 0 لاق ةمادق نب رفعح ( ينربخأ ) جزه نّلا |

 د كلذ 0 0 هلحتذإ رءشلادهل 1 د لا 0 ىددع أ نأ مداشي 7 رطشلا ص4 --

 هوداعف ض رف ب لودسأ او هيوروزب أعم دم كك دس رب لأ وذ ناكو مهم ةيلعإ كنك 5-5 1 طاص

 هلا تكف ىسنع ىنأ ىوس 0

 دلاوو م ا 2 !يادوو # ةرد نأ ءاخا ىسعيا ءاخأ

 دعانالالاحرلا 0 قصالت # هس تدان و 35 1 #

 دواوم ن "مه قل ب 0 5 0 د انافح 0 اد هلا ق

 0 يدو لاَ 0 2 # 0 ىمح فلخ انالث تقا

 صح أ 0 0 ناناد راب 0 لاق 026 يد ْ

 أ |هام تلق امها نيكدب 2 تك ل كمل ل اموب كل 9 ثرلا| ّك لاق لاق 1 رم || 0

 كلون اقف امول كرا حشا .اهيةرشإ 0 ا ٍإ

 © ' وص

 * انو. لا كاد كاسح 0 # ه4. 2 0 قلا :

 قمحلاو أ 5 هللاو كودضص لات ل 0 ال أه 0 5 هَ ثنتمولا ماا تاقف

 : لوش تح كب 0

 0 هقو ىمأ اهرس اذا

 ي-١ا 5 ركذاف * ةحار هف نيرا مو مال

 لَهَر عماج 0 5 ىلدوملا مهاربال 0 ا ن سامعلل نادل نع اوالا نيتدلا ف أ

 مهارب ا 0 نع + ةريذالا صفح ين تاسايثو 2 مادعإ اع َناَتاَءوَرلا ول نع

 هللا دبع يندح لاق ىحم نب قتلا ينتدح ل وح ند ( ن1 نع 2
 يتلا هتلع يف ةدوعأ يدوملا تذَت هيلع اقل يب طغشلا صقخح أ ع تا لاق لضفلا نا

 4 هل 2 ف 2 2 لاق أف كاف
5 3 

0-0 

 ترف ا وه علا ناف »# 07 0 ادع كتل نكف
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 حا نم انزاط هس هاب 2 هد ىلع ناعأ ند انا

 نحال نعسان يووه اه ردح نع هكا ظ
 لاقف تاببالا هدي معيش را احاف 4 4 لع حاص يجن راعشلا صف> انا توما اماعهباتك درو املق 1

 نحسلا لك ناحل دورس يدع نكات
 بصو مام سم يف كتازد» قد 3 كرا 2 3

 تدر يكرتا * نا 5 5 اذه ناك لذ

 # نم 2 ةذادللا تاس 6 ىعرت دادغر تف و . :|

 ةو.ص اذار نك كناتك

 انن

 بتكلايف اهىناحش نمايو * هفجا ملو ىتافج نما

 برس عمد نامكب فيكف * يوما 0 دق - ينيوف #

 تحتلا تايحانلايبكتفاول همي دوا كاكاو

 اهدحا نينط هذ ىفغيلصو ما مها 00 نمش ىنامصالالاق ه دش كاوا ا

 هيف نيعلا رئثص نب 5 نإ دم نب ىح ىنعو يناشطا نع لش ىلا هدا ىروذام

 فرئذ ضل طا ليش ينان ءار وعلا نب حيلفلو رصنبلاب لمر هيف عماح نبالو المر

 ا 0 جرزه ىمعالا راك زلو يلع -ولاب 3 زر< نب نيس و يطسولاب لمر

 ءاضتراو اهنم ءاهشا يذلاةنيشرلا دتعراوظ ناحالا هدظح نم راتخلا نك كاقو يناس

 صخهحأ انأ ت اممعاؤ يدر 4 اع ع بضع د ل نا قاما || تاك 0م هعامج ىنبدح لاق ْإ

 هقطعتساو أ 6 اضرلا هلأ اكو د.ش رلا ىلا ع هيق ركل 0 لوك أ اهسعاش ىب 20 || !

 بكس وص ا

 0 ذهل وكي نأ نم * :هبواص لقنلا ند عودوا را ْ

 ذيالا . ءوسل 056 نادَو مها # م اك سا || 0 تل

 957 5 7 * همردعق هو>ر ا 2

 يف هثيتغف ديشرلا يراوح نم ةعامج ىلع ءانغلا كلو امن تدعو | مدح اق تاكذلا اهاناف

 د 5 ء نبأ وادع رطب قرط نر 4
 لاقو يكف هيلع هد داعأف 1 داعإ ارا ر او دع لكك ترذتعاو اه-أر لبذف ا

 نسا |[ لاق ىل وصلا ىب >2 نأ رمح ) ينأدح 0( 2 كَ لع ادبأ هل ينأ م رد 1

 0 هددنغو دلاخ كك 2 ىلع يجن 0 صقخح 5 1 لاق ناب ن ورد نع ئد < نإ

 نا رانيد كلا تدب لك كل لاو ظ اع هئاَقلأ 2- 9 1 وص ريئاند ىلع ىقان 2 عماج

 صفح 3 لاَقف ٍديرأ م تءاح

 د رهاو تارفلايف دادغب ىلا اهرد>ح يحاديربلا ىلع «داخأ ةنقو ند دش ! اك 22 ةاملف

| 

 ظ يودتناا ديزي نإ 5 ىنادح لاق تاكل !| دايز نإ همادق نا رفءح ) ىريخأ ( ماس نك



 غون

 ّثلو يدها ىلازم نم .ةعامج نع ىلا نب دعا نع نم كلذ يدهملا راديف ضن :> وا

 هيلع هيغل هب بقاف هب اق وغثنم جم راعشلاب انعال ناكو 2 مهدحاك ناكو هلاوم دالوا عمو |

 ا ناكو رصقلا يبا تداع الل معد داعو تدحوز ا اه.م م ةياع ىلا عطقنا يدهملا تام املف

 ١ لدتتو ءانلتكا نه اها يدو 00 نيد و ل رولا ند دلل مف راغش الأ اهل كلوش

 اهرايخ اواهناغا يف كلذ انرك ذ دقو هرعش نم اهلا يسني اممو هضع كرتتو كلذ ضع |

 | تءارلاف ىلا ىلا نب دع نع يدتكلا ىنثدح لاق: ربلا كطلا نبادبحا قدح

 ه:تلااحم كياستو اغ لك نع هرود2> كهلان اانا ةكلم تيار ئعاشلا ىحن راعشلا صفح نأ

 أ ىلع ةكدل نات لح هيعلو بعل هدي>ح كا هدددسحو م هن رق بئاصملا مو2 0

 : نثحاوفلا ريطتال ةاو رص لع تفقو هن ربخ منا هدعش 0 ةلع ل اقودهوم تل هرهاطظ 8

 كس ومع

 كا هلإ شر رادلادع نموكو « بلا ةءادا نا نا 2
 كلو ليا اتوا نناف' + اضصزالاو تع ا ملاذا

 بحلا نم ةاحعتلا و>راف املاس اع * ىوه اخأ نأ تثدح ناف ركشت

 ا اهديررب يتلا اكل دخلا لوشن ل 0 يدهملا تب ةياعل ءانغ تاسبالا هذه ىو لاق

 سوبعو مهن بيح نع. * هيف كفرصيال بلا رباص

 ا ه _1آ اةيعاد بكلاناق بي 0 أماوهنعهريغو هظدحح ىل 0 حردهدو ل تاسآلا هده ف

 لاقدعسىبانب هللا دنع 0 لاق ىلع كا نسحلا ) 1 ريخأ ( ةياع رايخا ّك 4ةدسأ كد دقق

 وبا ىنندح لاق ناز رمل 3 تا نب دي 0 ينربذاو كللام نإ هللأ دمع نإ لع ينندح

 اهلل كف اناا
 هع

 تس وص

 0 هب بد هج ني فرعا حزانلا ىلع ماللس

 بطلا رصف يزربد ىلا © حيلإلب متاع لازغ



 قفا

 لودي دعللا اعتق هتفطق م همأر يضطؤجتت مليأ يف دعللا يأ
 دوتعرغ تامخو هيديلا» نورك كلو اذو ناج اد لا

 دوعلاىلع ينيطمآو ريرسلا ىلع * تكتم روتك كفن لاظت

 هنأ نعال لئلا وهدفحلاو لاق

 هرساك مظل نهوااناص> يودي « اع 5 ثوءفلا ل مت
 هرااع وه رث_. داو> لكل #« هاف تومصلا ما يحمت الاف

 هرج ام جرلاو زرقلا سار ب رذاو* ائطوم ءايظااداطص |تنك دق 7

 هراس ةء..ثطاساريف ردوغو * هخرف راطرئاط لثه تدب تاق

 ظ لاقفهحاصيام هنم هل اوكرتو لاملا اوفا انهه ديعت هل اولاقودكم هب اوتأف هون هل ربك امل

 ٍْ ىنودروغاالامح تلاحزاو # الوسر دعح يي غاب الأ

 ينو.تك رثثي> قاف الاّؤم * مهانأ 1

 نوححلاايص> ن٠نه.طحو# عجل وح ضااورلاو ىناف
 ينود انا حل رق ك5 2 ل كو هيا داود قا ول

 يو.ةكةلوا تفذلا يدشنو 1 016 اذا

 ؤ نامعقب هللادعنب د انئثدح لو زاك نإ ريدا ان دح لاق ءالمعأا يفا نب ىرأا ( ينربذاو )

 ظ ىوه.نردودعملانب رذعد موف كر لات دا لاك ابا نع ي 6-0-5 نع يركلا

 ' ١ عفدناوانب قاسانك راملف رد نبا انحبف هيف اناشعت الزند نرد ناسف ريال

 .لاقمث ا هدقتال للا ند انطق مددرأ * افطارت ادا تشب دق لوك و
 الاق ورع تس نود واف موتلا وع لرد رز ى داق كاع عجرف الاقعتيسن يفا ان

 انا هع تاخر نك 0 ا امج د رايات كل

 اقذاةلا فزت يلا لثم « افحا وءافح راصو> قوس

 افحاو يجزي ريسلاةدش نم * افراتعلا يعابرلا يرن يت>
 ةائاقق. قاغا اتي دفنت نأ لك يرد ةحللا را اق كلذ فارغ 000 لاق

 -كَساوض انقر ففاتز تح هبرمض

 ىدش ىلع بح امخنازا تينت ا 92 اهرس اذأ

 3 ل تكل ا ىحنرأ موي لم اهو

 نع يلع سولاب لوأ نق مهاربال ءانغلاو يعط ملا, ض اخ قالدركتلا

 لا

 0 هندلو ٠ يجر اما سصدشح 1 اا غم

 لاش م 0 : كارو 4 ان كنتو كوو 00 53 كر < صفح 5

 ةىخأ 00 ,هلا دنع هامدو هريغ 3 صح 5 6 اماف اب 0 امم ةعشا ناكو

 بويه صوم اهيوجس# تيد 27 29022 5225100090-21- 50050:05/1:05095 7 2 23 027711525: 2207و يجب مدبب جرو و جس سيمو يبو مجبل معمم

 ) رمشع عسان - يناغالا
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 !رلوا ما قزق للم * اعدإ كنس نأ اها رحت نأ
 اهني سأيب يأ, ول كنودو * اهنود ليحدقا يدفن تنغيأدقو

 اها ل ا ا
 و تح را ارا دا »ب ةعاطم .انل ايدل اذا اا

 2 0 دك ناحل اع 2ع داكار
 اهوصن باح نءالا نينعل * يرتامو انقَلا نم اذا انكو

 ا 06 2 اك واو اا الا فال احا

 0 تارا هيعسللا نب رد ىلا تجوز ناددب ارث تامر تح لأق

 رد لاف ةءايصو هلا اقوش اطددح كلذناو ارا اهساب

 قدصت كايؤر نأ ول بج انل * اهنبأر تعز ايؤر ام لئانأ
 00 ل اد 2. ناك اعمولا لارا 3

 لاق ىركناا هللادبع نيدمم قدح لآق بيش نهللادع اسدح كاق رمد ن نب سيح( نرد

 !اهعواَر هنم عاتب 1 0 هل لاه أه راحن كَ هاردحاب يب هنيدملا قر ا 0 رح مدق 5

 هل رايس 2 و ةيدايلا ع -001- 9 2# ند ٠ بكرو كيضقاف ةودغ 5 ( لاقو 1

 0 © عر 1و 1 ولا يح باطل هناا ةعاج ف دل 22 و رمق
 ا دراذايتح اهوقسو مماود و>اراو مي لا 0 افاماع | ولزعت را نو أودهح دقو

 رايس 0 ا 0 ا اذا 3 هبوةصو زاب ىلع لو

 0 *« نءز هود قاس ءاملا نإ

 1 00 قام سراح * ناد مهاد ل له سائلا لئاس

 راع هئفح ف.سو لل>ر ريغو * ةل>ار ريغ مهلا تلح امو

 واسع و يدان يف 00 # م-مفدال الا مط ع امو

 راع نكح يد 052 ار هل كل 2 عورانل وئاغتسا ىح

 راتلايفبارعالااوك رتاواوءحراالا * مهرخ ال احصأ مهلوا لاقو

 دعما ناك لاق ينارعالا نا اي كاف نيد نب دنع كالام نب هللا دلك ع (ينرب>أ

 لاقي ةديلو 4تناكو توءصلا نأ قع 6و فرذ ي>ر# دق 5 دعسان رزذد 2 ينراحلا

 يلام تلاق مو لاق 0 َتَثلأ كنا 6 تو. ا اناان امو» هل تااقف ءادء_.س ايل

 تو تمل] انآ اسهل اق م اريس تتكف هعم ن نركت نا: لع ايت قل نك ههنا

 هلام تدرااماو لام وذ هنا تلاق يل تاق امن ادد نيا لاق ىن.دح ندعملا 1 : 0 اذه

 20-5 د.مد1حا 0 ةييصل 10 هنوتو ادالوا هإ - اهايا هحوزو هب يناف لاق كال

 22+!ض+طظطص!هشظ!هط!ضظط 1 11171١1

 ظ2)”2ش])*|)ش*ش*ظ0 0151515 5ج”50570301-1

 اب ىو | نال كطرف فر



 ابايسمضافنافجالا نمع و.د * تلبسأف مهاوس موقمهراديفو
 ابلدخب الع ىتياالو قدس *# لا 14 ركل لالا كاذلا ظ
 ماشلاب وهو لاقو :

 دمع ةلاح لع سف[ ءادوملا نع >8 اوس قلع د الا
 دعب اهفان مل مت امدب نو # ةحح نيرشعذنم دخ ىدوعو

 ْ دما ل قتلاوناذولانمضاير * اهلالظ تحن ءاهدلا ةص وخلا هب

 1 هيلع اليوط ففقوق هيلع نوء.ت#لو اهلها هردصخملو هه ترش ا تناك ردع لع مولا

 رخص لاقف بانج ريدغلا كلذل لاعب ناكو ىبب

 قام ةورذ فانك االو بانج « ىراالو ءادرلا يلبي ل

 قرشتلا ةيمللا يولتت 5 * ةبابص نهب يع زايح قرأ

 نراك ىلوم ةريص ينئدح تنعسلا لاق كاف يتيح نب نقع نع كلام نر" هللاد ع ( قرح

 نم أسما 52 اوعلا ناكو ةيقع نب ماوعل أند 0 0 نيرحصا ن6 لإ ماوعلا

 ٍِى < شدعأ 3 تددو كاف ةس رب دعح نب رعد عمسأ 52007 0 كاف ءاد رسال كاع 2 هموق
2 0 

 لاف نعمك تاق امثراف 0 توع

 اهريشب مول لف ير هللأ نه * ةمحرو مالسلا دواد ما ىلع

 اهرت رس يكلم يودحإف تدهش * ينتلو كاذ موي اهنع تديغو

 يكلم ولع ىوررو

 أه ريطم 008 ناذآ امن اناا ىدنف تو

 1 دمع لاقلاو حايصلا نب دلاخ ينادح لاق 00 0 لاق ءاللعلا فأن يم رأا ) ل (

 يف مويلا نيئمؤملا 0 0 دبع هللا ديعل مذا ناووص ناد د2 0 ا ظ

 لوقي ىذلانه هكوم

 اعد الاب :قئاس تيبلف 7*7 ىوعش ترئقأ دق نساك ننال

 هو تايبالا قب دشناو ىرضضألا رخصا وه بعصم نب هللا دبع لاقف رءشلا نا ردا ملو

 اميبرلا ةنسلاو> او رب اك # ساك لا قالت نا يجرت
 اعز رسم الا دارت ع 1 كارلا مكانس تساف

 اعودصا 0 00 + 1 فلا اذا تت راغا و ) كتاف

 ص رفاخ دح1ا 0 رعد ع سا نِيَحَتوُر 0 كلام 0 هللا دنع ةياور 2 كينع ل لاق

 كد يف لاقو فساو مدنو

 0 اال أةثوم ساكل اندةع + 0 0 امماطق ساكلا امينه

 موغض لع تك 3 يلاو> »2 و 1 5 1 ها تاعشاو



 اوكا

 را تاوا دع اسلاك عفادأ * يننأ:سانلا مو ردك
 0 عزج عزاب انءاياو *# ةقيوسب, ان [مايأ نيش

 قل د د رح ملا عه ىوطلا ياغاذس | يل ا
 قداص ريغ انهاه 0 ول ادايز # تفرحءايثب 0 :

 سكي وز نمهتافام ىلع ف سأو هموقىلا داعو ديلا بر شف ساكف ذه ةئيلاديلع اوماقأفلا ا
 هلو رذصل هريغو يم دعت اف يد رلا لاق رعشلا امفلوشي قفطف

 أهدوعس 0 2 داك دوا هنا اهديع ةيقثلاس .هلا دواع دل

 ظ اهديقتس ةضره 6 يا 2 اىلع »+ ةئاَيح 0 0 م هدواعو
 ئ 1 ا ا

 اهديزيساالويدنعتعدوتساا1 © يندب 00 رصع ا

 اهدوبص ثعوءأ روزي كلر يي لا لعل" يح تاق

 أهديصق 0 ينبع ب نآف «# | 0 0 ملل لق الأ

 اهدا ف ان انام داك رق * كلا عفت نا سك ا ا ند

 هع دانا 0-50 0 3 0 ةعول توها ا

 ْ دحاو ينءع يوذو: ىاذإلا ل3 لاق اه د | يوريو

 ارا كلر الراو ه-اهضيع لازال يملا كا لال
 10 01 للا لكس" سيلا لك تافه نا م اك لنا دك طا 19- قس لال 015: 15151

 . اهدوجو س أك ل هيدل يطيب * ةالقناك نأ ىهدلايف ان شدع
 . فذ درا رط را ىدك + هئاح تعمد[ اه تر ا 0 2 2
 : لا ا رج + اهنوطا تيتا رن 7 ٌْ
 0 م ا د لاا ْ

 هال ع ال ضر ا ار نق
 0 0 كر هاابأك را نكد لا ْ
 ار ير ايش جب ايلعو سأك راناعاتتت ت3 ظ
 اهديصي فتح لبق وادب رست * يبديصي فة> لبةيلوق عمسف م ا

 اهدووع ىعرت مايالاوسانلا ذإ * ةدوم ىنلاساك ايزكت مناك.

 هب م يذلا ددعال سانلا ند انحتساو هييم ط رفام ىلع مدن اهحوز نإ تراضإو ساكل ند

 ماشلاىلا اولقساو هوعامش سناك لهو هادا ناك لك 2 داعم مع هتديغ تلاطف ماشلا قحاف

 59 قع و كو ءاكب كلذ 10 395 امن وم رمد اط نيعاتمملا يأرو ردعص م 8

 ماع د ينيع ع ها تا.ساف ساكت ام ىلع نر م

 د 1 افلا 227 0س هج قمت لج ولجأ 2772722325 قل دس نددت لج دم كاك دلل 127 حر حسا
 يمل 2 اا شا 1



 قفشتنيبلانم يسفن تلمح دقل# هدبع انآ" يذلاو قا لكلا
 قوش غأتلاونإ هداك #3 يف# وعن كم نيبلانأ كر وعل

 هذه ئور نم سانلا نءاو روض رابخأ بقع اهركذاذ أو ىرصلا دى 2-1

 رفح نير زعل ءانفلااو نر ابطا راسا معرب زلاو و حصيدج ون مل .1و ليش تالا الأ

 0 0 اب لوأليقن ىلا نال هيفو يعاشطلا نعليقت

 دميه واسلام راح 2

 كلامدلو يمسولاق ف.رطنب كلامنب ةيلحأ نب ةحاسنب شاحح ينب د>أ رديصو رضم نبأ

 برملاو ضل امه ليةفهيلا هدلوجرخو ةمدالاديدش كلامناكو مهداوسارضلا فيرطنبا

 ناكدقو ةيسابملاو ةيوماالا :نيتلودلا يرضخ نم حرصت يعاشوعو رظ: الا دود 1
 | ةدايمن|عفرتف هيحامينا ماروةاحاوملا نم يرضخلا مك- نيبو هنيبام ىغقنا املةدايم نب الضرع

 ريبزلا نعتابزلا كلملادبع نيد نبنوسه نع ءشفخالا ناماس نب ىلع هرب( يرحار هض

 ْ 3 دحو) 6 ريس زأ | نعءالعلا فأنب يم را ةقردد» هلراخأب ينريخلأو اعومجم راكب نبا

 آد رلالاق هيوارولا هيلو ادرفم كلذ نو يوت ترانا ا
 ْ .ر>طناكلاق 000 أ لوحالانب ا دنع نع هب 0 نه ينأدح هنع نوره هان ا

 . ا اعادش ناكو صاقو هند د هيقلف اهب بيكي ناكو بدنح نب ري 0 َ رت ل نإ

 ' نورس كبح ال الو قه كلض | ما راو | روحو كي ةياس ا ا
 ني ا ماع قانا اوفر كل نكت مل ناو ١ مجوزأ مهف ة حاح اهف كل تناك ناف

 يل نا هللاو لب هل لاقف يف:- كما كل كلذ تاعف نيل هللا ملقاف ل ا الو ركب

 لزم٠ لزمف موقلا تايب ا يت> هدعوأ رخص 2 32 هدعوف اهلا ةحا الا دشال

 | ناهيلا ثحب صاقو كلذ ىار احلف مهنع رخص اطناو هبا عمو حذف صاقو ماقف فرضلا

 ١ لدي نتل ىلا. ند" نحرملا دمحو تدق هلوق لل لاقذ 0 0 طاق اف كتجاشل له

 | اوصمموموقلا قرتف اوساك هج وزوهيلع ين 7 دم غص (|بضغءوهو نصح هل لاش ردحصب

 ا
| 

ْ 

ْ 
 ا.ه دق يتلا د تاب لا اهوحم عفداو ليلا 2# نم مم :عْنلد رون دخن 0 ”كعوزت هوملعاف روعصل

 لوي نيح هلو كلذو اهفذق امث اهف

 ترحو نمد لق نم تامح دقو * ابا سو م يكفل

 نامع يلوم قراط ذئهوب اهريماو ةئيدملا ىلا موقلا مفارو لاق رهشا ةعدت نع تداز يا

 رذعص لود هشو
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 هللاو َنْسَْح١ تاطخلا ايأاب لاو كيود الز 1 ىش 2 ب لهر اك ل زغلا نع هغا 1

 : 1 لوش تح 1 52 3 لاق هللا هلتاق يرذعلا ناسر

 يءار اهوح ىومع فالخرال لا ٠ ا 2 ئَ 1 لأب رح ول

 تل 6 مف لاق يرذملا ةدائح 0 0 هللا و نسحاو بأ 0 0 ا مم لاقؤ

 اهأرمسم دعل نم انهوةسمتق 0 اهامغم دعت ىملس كيذيعل ترمس

 اما 5 1 اع كت نا ال رو اللهات اقف

 < هصاخ يربي ز ١ ةياور يفور 5:

 اهاتربانم- تئد .كوقا ّقح * 0 2 0 /اينأت

 اهاعتف عاب اعدلب ع ند 3 قل ا 0 6 00

 اهالست مث ىسفن سأيلارمذتو هل 5 لوقت يك
 اهاش ارهدلا تدل رهدلل ساو اهل تلق ينتعارل توك : ولو د

 هد لك ا رع كحسف اهاهأ نهدلا تنل سونا تلقو ©, اهينم ىتعارل يورو 8

 0 الر[ | ٠ ارا ايد [تادح الف يتم اتك اس ناكام ىلع احنه دقلاهلنإو نسحا ١
 2ر2 ةادك والدك ةح ان ندر ليبق ةوسن عبدأ ترم لاقف طا ل
 تاقق ندلعي الأ نوبدح ند عمستت أر ا 1 3 غذا كل لهف ده نيب طق نولت ا

 الفةلاض دشن كن 0 ىلع كوت من بارعالا ةسدل سدا لاق كلذ فَ نان 2 2 ا

 0 اسو يناسأ 3 نو لع تا 0 نسا < و دود ىلع تدلحف لاق نوملع مج 6 57

 2 تةدحتفتلز 9 ا 8 يأ نعااي نافو. مهر 3 0 مو ا ني 1 نهدشنأ لأ

 نول 5 نو للا نوعه تدداحو يي دوتك تع 2 8 3 رعنا رم اذاؤ ب - امون |

 ا كنأ تال هللا تلاَق 3 ي- أر 0 8 1 قاض تب لدا 6 تزقأ ده تنزف

 ع

 0 و مأي 3 0 وأ يدم 1 ل يف ان ندحا 00 ندحأ

 تي هآرمعاب ا سقلاو سل 2 00 هنأ 0 2ر2 نت رظ يح يف 5 9 ا اق

 وع نيح كلذف شدع ١١ نع اك انا داق 00 يف نوعم 9 مو كتلك

 اعّملب ص راود تايلاح نط د امي رتملاو لالطالا ف ب 0

 هه

 كس وع

 001716 دا 220« ]تارا تعز اورام لئانا

 قايم الا هاقلن برشمالو « دل كد شخللام لئانا
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 0 ا د اقف هيلع حرا م جرا دانا

 نم يتلا هظفح اع أو نار ملا .إ .ظمدح القاع طق ا راق كتل مذ ريمالا اهيأ كاع صقهح |

 دي نأ كلا لاق وتلا تر يناد> ( ينئادملا لاقو ) هللا كمر تقدص لاق لاجرلا |
 ا لاق ررظو اشف دق ءاذغلا ناف كريغ وأ يحط مذلا نك ترك كوع نا ظ

 نأ كف هيلأ ا 0 هل دلل نلنعاق تت م تا

 كل ربلا 5 ظ لاق َّ 0 اه اعد ىهذلا ءام تر م 527 ءا كرب 0 ةدحاو ٍ

 ا هناوس م رضذح اق هب تا تك ل ظ

 لماوأا مأو يجرب ىفلا م « دلاخع م قدح دلاخىلا ْ

 تا هريغ كل اذو نع دعا لاق |

 اطقخلا ددع 2 هللا باو د « ةَشنع 2ك صاصقلا ىلا و 1 ظ

 حور رات اموال لاق لا 0 خباتتاك | فلاح هل لاقف ىربصلا ضلف نداذ ل ١
 فاركاب هيلع .لدديتف ضاقلل اش ليقف اعلاف ا اهني ْ

ْ 
 ا

 1 هللاو هتيطخ ُُق دلاخ لاق ) يي 11 لاقو ( راث مدد 0 هلم اهارتشا يف ا اهددرب 0 ةفاوكللا

 | كن اةينا هلا .نناان تملي 4 لا” تسكو اذ ةطاش 0 م كلذ غابف ىف 0 امن قارعلا ةراماام

 1 ف لت فكو هي ىبط هللاو قدح لف تكقارشلا | ا َّق 0 هر 6 نا لوش

 رم دح انلس 0 ناو 0 اطال يفا هللاو | ا ةيلذلا ةيلَقلا ةليقلا ةلبجحم ىلا ىعد تناو

 | ناودص نب دلا> نع هييش نب سيبش 1 ك1 يندادملا لاق و ) كقنعىلا كيدي دشيق نسف :
 7 02110011011 0 0 ةسجس

 دلا> نب ديزب هنا لتقو هبذ_ءو ماشه هل نع يح كل 5 لاق مهالا نبا

- 3 

 1 ادلا> ىئعي لاق كنم 0 ذلاو ابرق ىلا ي>| ناك دل. برو دلذاي لاق 2 شفت

 كعاش نيل ريع "تاق هنت د5 11 ل نوكش عفشا نا توحرو ترا يرسسقلا

 ١ فلطا و ةددخ امو ماثه ىلا .تادعدق هور نادضلاو ةند دش دق طنش هلدر قف كا

2 

 1 لداو فج 17 ا اقل نا ا هه لاَ كم َْط و 8 3 دل هع دصاا فانك 3 نك

 ينزل لليسلا غلابو حرا لقأو سدالا ره ”فاكملا ىف انظرن اف ءاسالا فا طرا

 كدي د> نا لع 2 وع 506 ةع.اصأل و حعاصتسم هيف 32 4 نييطلا ما راو

 ىلع هنا ىلري_> 0 ءادنلا نا هايأ ة ةهعربر يبأ ن١ 0 كا 352 0 2 ) هر احا ام ف (

 مهارب 50 تامعت . ء ىلدوملا ميه 3 هاربا نإ قحدسا ن ء نافه ىأ نع ميطا نب ١ اص 5

 نب دمع ىن كح لاو راكب 5 ىمدح لاق ءالعلا ينأ نا يم رأا ينريخاو 00

 ١ اص ن ١ لعل .ظفالاو ا يطاخلا 3 ميهارب ا ني دعس نإ ثا

 نسا ِق هن رظساف نع 1 هس ا أ 8 دعا ةعمبر ين نا ر ع تبنا ىطاخلا لاق اللاو هربخ يف ق

 ل سيسبب سبا ا ب ب ب ب ب ب ب ب ا ع  ييصسصلمل يااملما م مي م م يي يممس

 نا ُُق كل له 0 لاَوو 31 بحاص و هم توند د قرش ١ اذا ىَح هموق
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 هيلع غرتو لدأف 01 0 نا 2 رق هللا دبع نب دلاخ ناك ءربخ يف

 نقولا سل كرا حاحا اذا: ى كلب 225 هل كفن, بلاك نأ دير هم لانو تفتلا هنا يت

 كلذب ينثدح ينئادملا لاق اهلمتحاو ماشثه هحو يف يضغلا 0 مم اذا كت

 اذ ناكو لاف كلا -ناادب ع ماشه 0 ىلع ًافقاو ناك هنا م اشه ىلوم لا

 راكلا ندع نأ ءاَح جاع ال لحفر 0 ,ا هل لاق ماشه ركذ

 هل كالا ل اذام لاق 1 اوذلب كل ركود كلت رذلاو كارا هيما كلوش فاك شالا

 دق لاقذ ياعلا كمأف ءاقا .نبا لاق هلملف لاق ناتفشلا هب قدنت ام نكلو هللاو ال لاق

 هيلع لخدف مهرد 0 ل 0 هلع تل 6 ةريشس ؟ اعابض نوع هذع كلذ 0 :١

 ل كحورو كم 0 17 كةوسد نوح سانلا نا هل لاو هر سأ / ناك ناةهد

 اذه ىلع نوريصي ال دكاناللا 1و كتلغ قوس فلا فال رم ل ا كف | هلع تعلن

 لاق 3 لاق هن سمح 50 كه لع 0 دق هللا دمع نب 0 يخا نأ دلاخ هل لاذ ردحاف

 دلاخ ناك هربخ يف © يف كادملا كر هعار ذلا هنق بالطإ ناك موب برؤذ هعد ثحنو

 تذل 1 هرماتعل هل ع ا 0 ا همرد> هب هل لدحر هيلا دقوف ماعطلا ىلع الح هللا ديع 5

 0 لك نس ردلال نزاتتلل لاقو ضعاف [ركتم)الك | لك اف هب ىباق ماعاعلا دو مرد

 هنو ةحبطم يف هلا حاتحام لك [دغيرتشت لاق هلا اف" كيو هل لاقف كلذ نراخ اد رمق

 هفام ض يف مولا كيا هل لوب نأ دلاخ 10 1و انشا يت ك1 مهارد خابطلا

 هل عئصام اطعم هاف دلاخ نك 2 مهرد اع غاب ب بطخلا يي 6-0 3 ا زك ىرتشاف ناللف

 اعدودلا+ ايحساف هريخاف كاذ ف5 و هل لاق نالف هفايض يف 6 تنك كنا خابطلا هل لاقف

 كل لا هلأ لاَقف هريودلاخ باوم لحرلا ذالأؤ هيلع لاك اا داراف ند لدحر ىلع

 فاول نذا ل ك 0 دااخ ساج الاف 1 لاق 1 هلع لحد الا 12 اذ 8 ساق

 1 ا يا 2 لاق 00 هيعط نرد 2 نالف ع 0 لاق اذه ينابا م : هنأ و لاق
2 

 يف ىئادملا ( لاقو:) هنتحاص_ نع هدب فش طرشلا يداض ىلإ مدهو ىلع ن اذ ديالق بذاك

 يكلا ةمعر ند نيسحلاهل آم 0ك بدّؤمهل ناكو ة 4م 2 فر ,نملا ىلع بطخ 0 دلا> ناك ريح

 املف مزهز هل لاقي بلغت نم قيدص دلال ناكو هيلا او 'يثيف كش اذاف هئازاب سا ناكو

 امأ كحيو لاق ةلكسه ينترضض> دق لاقو هتبط>- طسو يف يلاغتلا هيلا ماق رمزا ىلع بطخ ماق
 ذا تاعملك ينريخا لاق اهم اه لاق امن. هللاودبال لاق انج يدل يع قى ع ناطيش هذاا ربا

 ك0 د لاو ءاراب طلاق لوقب كارأ لاك لوم و ياعتك و هنار عفر مث فاس

 7 هللا 3 و2 لدور هللا لاو م اذهريملا ىلع اهوب لاقو ( لاق ) هبر ىوس ا 1

 1 بسسس

 039 اللالااالاا ١*١ا ١ ه١ 077 تس بيب سبيس يمس بسسس بسسسببسسبسستيسنببسييتببممبسبسسبببمسبم_ءممسمببببستمبمسبصبتيئ_ممسستنمسستنممبسسس ص بهمس مسام أ همسيستسامس بسيسيتنستب بدبس بممسسييبسيبيب سيم همم ممم سسم سس سس وس حس ا سم حب هسا .٠ 27 7 ا 0 0 1 0 7 ع 77 1 5 “6 ٠ 7 -7 . 7 7 دلني 5 . ك 7 -



 ا يشن اك الخدو نسا ان 2 0 و هدو راك إف با ءاا قدور تكا هوكشلا كلاا

 لوش ل 0 قدور بنوو دلاخ ن

 امد اشراف رق و 0 ًادلاخ هللا مر ؟ أال ادلاخ 0

 ايما كعامل 0 كلذ * هدع كاذ 1 هللأ لوسر لأ

 ل امن يده مالا همأ ق »* ًادلاخ 0 0

 قد هدي لبقيو هده لاز اش هدنع ىلرألا نإ دير ناكو دلخا ذب عطش ىعأو ناماس ىم

 كلذ 3 فدو رفا لاو هنع ن : ء ىنعاو ل 4 هن رمصل

 رطقلا ل.س نم نالعداام 0 كلا روظ ىلع تيصدقل يي رمعل

 رمق وح نيئم ؤااريما يدم و ان اعأ طناك نمنايصملا يف ترمعلا

 رمسلاةحودحلانءا رو تيززح ”« اعف تينا كريشفا 8
 راو ا دالواب 200-5 7” اهرظن لاط ةينأرمدأ نلت

 ركولايفخ رفلاىماءاخيتف كنفكب .# .تقلح بلهملا نب ديزي الولذ

 ي رسآ ةرهاطظ ليللامو2كترأ #2 ةلود ةيشنبالاصدّقل ي رهعأ

 00 قدزرفلا ه.ف لاق ط_-اوب قارعلا رم رفحو ىلو اماف قدزرفلا ىلع دلاخ اهدّقحمف

70 : , 

 ا هسا ا رول دابا 9 0 0 ا

 د ا 3 و 9 1 3

 خم ٠ هام ع

- 

5 

1 

2 
3 
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 كرادملا نيتع موشملا رولا, ىلع درع دنع ب يو فاذا تكلفاو
 كلام ربظ يف هللا قح كريتو * مهروهظاءا ا ءاوقابرضتو

 ْش عقرملا نب جرفملل امنا لاقي و لاق

 بالكلا عقن هرامغ ضوخي * رهشدعب كرايملا كناك - *
 باوثلا| زد تو ذكلاى ريدك و*« هئع نورا ةنلخ تبدكح

 نجحسلا يف قدزرفلا لاقف كرابما رفحيف ايا هئاجمب هياع لتعاو هبط قدزرفلا دلخ دخت
 ادلاخ كءزتهللا كاده لل>سق # ةلاسر نيتمؤملا ربع | غابأ

 اد>اسملاهلالاضغب نممدهو * همال بياصلا امف ةعس ىف

 وحم قدزرفلا لاذ هقلطاف قدزرفلا قالطاب ه رس ةيدوس نا كلاح لا ماثه ثعيف

 : يرمسقلا دلاخ

 000 نم ىلع ا[ لمع رط نسل نال
 كح او 0 نيد * 10 ا قى :

 ا هلأ ديع 3 لاق دا ذملا اندحسلا ترا نإ ن2 نسا ( انريخا ) :

 همدقف 0-6 ٠ لح رةعوسأ روه# نب رود“ مايا يف هللا دع نب دلاخ يناذمطا شايع .|

 1| ريالا ل ان سمعأ شيع نبأ لاف ديرتام روصنم هل لاق هل 000 و ووطتمدا ىلإ

 || ( ينئادملا لاقو ) ىعد ينحل يناذ_مه ىلع انك رست يش نم «فو يردد ظ



 ).٠ة(

 لإ همذأ وأ يناطعأ نا هلام . نع هعدخاو 2 ىلا ل كلل قلل تر دق كأي يف اك قدز رفا

 راعشاب قدزرفلا هأدعهف 00 تا ىنمذاف 0 كطعا تسلل كناح نب ككاح انأف ىنععو

 اما ةريتك

 ا الار 2 00 تر ىو نقارملا لماع اذاف ©

 نودبدلاخ نب ديزب ىنباام 1 ا غابو رضع ىلع ةييصعلا ديدش دلاخ ناكو ري لهال |

 نيعب اأ| ضع 1 دقو 5 بطخ و لاق ق اردلانعمايا هل نع بتخ كلذ 2 ماشه ْن 0

 يذخاأ نم متركش |ام ينخأب دق لاق هوك كلذ ىسانلا مظعاف 2 كلذ رود 2 هسك

 ارد> أ 1 هده ضقنأ نأ نيئماوملا ريعأ 0 ول هللاو هب راح نو نيئءؤملا ريمأ ودع ا

 ةديمع وأ ينريخأ مالأ !| ماع هنأ هنأ ند هللا 0 مث نم ولا ريما هللاو ادم ةللار | حجعح

 هللا: دع ىنادح لاق ة 4م 0 نب 7-1 يادح لاق ىرصملا ندا 0 لضالا 5 7-52 لاق يقريصلا :

 مخ
 ١

 ىلد يدار انم ريخاماشهنأ صضرعلو هل هأ يف هتف.اخوا هتحاد يف ىل> رلا لوسر مرث ١ اع لاَقؤ

 0 ها هللا دمع نب ل كاف لاقءا'كم نب ءاطع ينثدح لاق باي> 1 '

 احم هللا هاقسف ءام يف ة-١ هللا لياخ مهاربإ نإ لأ هفام ود دل + ياخ ةد..عوبأ لاق ماسو هيلع هللا ا

 | يذ هين نيبارثب رفح ديلولا 0 هن ابدع ه0 -ءإه هللا ىت-1-| نيئم ماوملا ريمأ نأ احاحأ أ

 ىانلا يريل مزمز بنح ىلا ضو> يف عض ويف اهءام لقي دلاخ ناك نودحطا ةدو يوط |

 انثدح لاقىدسالا ن-لاوب ا ىنربخا مويلاىلا ىه نيا ىردب الف رثلا كلت تراغف لاق اهلضف )

 © ور ه1 تاكو اهديز هللا دبع نب دلاخ ناك لاق ةقئاع نبا نع مياظ نو... نب ساسلا
 الاقي داو داع ار علعو ساع نبا ىل و ةمركع ام 3 يرث هبال كلاا 2.0 1, و ةسسارصن
 ا وحرال ياو هماللس وذاع هللا تاولد ىإ ال نر ل6 هل دي.علا اقع ىنغاب هنأ

 011 كال ا ناهد يسرع ( يدحيو لاق ) كاذ هجو و5 هنو هلل

 ةءلساق * | جوزو تالقلإ دع نت هللا دبع نب دم مع نب كاط ينأ نإ :لكور ك3 لاقف
 راو صاد هحورولع دد>و ه ردو | الاخ نملا مهللا تدنك له نيسملاو نسحلا واو

 مشاه يفب ةلوديف حافسلا سايعلا ينأ 0 3 قب ىرسما] هللا تبع نإ نست | رك ةدع

 اهو كم ينب نمل ريم ً نافع نب نامَء ىلوم ىعاشلا سامح هل لاقو مهسو 3

 تقدص هل لا قف م مك او ”الو .ماكف كمدو كمن هي أ يف نأ سل فاما رطاووه عمتجا 0 مم

 ٌ سار ص أو 0 كيرع نب دلا> ناكيب 0 (١ لاقو )اناو>ر + يف ليعمسا كشدأو

 1 دمع نب ناماس لآ ىبشلا جرشب طوس 1 هرم ناكر ا وهو بام لا هل حف نا ةيحطلا

 00 717 7 ز2ز 202 ز2ة0 زة 2 ز ة 2 20701

 هيه هر "ون سدو ف احجسا

 خفاو

 اجاب زد 2 تط



 هس د قام هيد ابتسم رو ندور لوو دعو اوما ل 2

 |١ نينمؤملا ريما نديقل يسط نم تدقا نّياو ىفن ند نديقال ىلءاعنم تدقا نْكا هللاو لاقف |

 | هل 0 هيلع هللا ى د هللا لاودسر ند.قيل هال ند نيئمؤملا ريمأ داقا نكاو ةيش ند

 : 00 ) يهم | دلاخ ىلع هللا "ا لح ونزع هللا ض رع هاه هداه ةسفقن ند هللا لوسر 3 ناو

 | .دالغت ملأ تناك اولاق ةيك دج ناو ديرب كييسع نع ىئانللا نع را س10 رن
 | نذؤللا دارأ اذا ناكف ةفوكلاب عماملا دحسملا ةلبق روظ يف ةسينك اه ينف ةينارصن ةيمور

 )| مهتاوتمأ يزاضالا هر ىلإ نع بيلا كاداو نرد لا نذؤيإ 0
 / اولق هرركذ اذا ةفوكلا الا: ناكو 0 هزيعلورهوحرم نادم يتع ا: لاذ حا

 أ 2 لوقي نيح كاذب ىنعالا هريمف ةهراكدمأ نتخ هنا لاقيف كلذ نم فتثأف ءارظبلا نإ
 دا ءأ ةيوتع مارءارساملا ## لئاسلا فاو يرذا 120

 رج يبس وماتناك ناف

 ديارنا تاو أملع 1 هسأر علطأ ثيح ع نا

 طا والا 0 هنف اضيأ لاقو

 ذا قدم حكت كا امم راتخم اذان 1

 دعاق# ناسي مد والاف اه را قون ت

 داع ههه كيع ب اك مكنيو »* بووعل ا نك

 داوقلا وب زانخ ن 5 كف نا 00 هلالأ نع اللا

 ١ ىلا 11 يري للا دع نادل لا 03 مش نبا يفيخأو هربخيف ( يف .ءادملا لاق )

 ١ يف ءارتنأالا ال لاق ه رك ذاذ ه.اع هللا تاواص ىلاط نب ىلع ريد نه ءييثلا يفر 53 ا

 ١ْ : امل هوا لاقو) نان اهل ىع هللا تاواصوم محشو 2 ندد اك هلثأ نع مسجلا مق ١

 ْ نأ اما كف حانلطإن بلي < ىلا:لاقف ريتملا يرسفاا دلا> دمص لاق فالعللا لب دولا م 0

 ”ناسملا لع سوخاو 8 ل نا ناكو مكل بضفي نأ 1

 قاطيف 0 حا و تا 0 ىلا يراوخلا نوريشنإ هك كلا لأ ناكو ممرمضو 9و 1 مهرمأيو

 ا كا نت نيله وما ريما لوا ول كلوش كلا 30 هكا لاقو مولع ريقا و كلذ مهل

 1 قمدبدي نكدو هرير.ه كب ةدددج كب سارف هيلع لذدو لاق مآشلا ىلا اماقنو ارح أر>>

 ١ دلاخ هل لاقي لماع هل ناكو ينئادملا لاق رانيد ةقين لك, كلو بلاط يبأ نب ىلع نءلا هل لاقف

 / هيلع هللا تاواص بلاط يأ نب ىلع ةمامأ نم لضفأ يعأ نب دلل هللاو لوقي ناكو ىأ نإ

 ا حاملا لثم خاقتلا بذعلا ءاملال 2 نم ريمالا ام 1١ هل لاكن 00 مظعا اا اموي هل لاقو

 . ذامدناغوبأ انثدح لاق 0 دم نب مئاه 0 نالعلاءا مزهز يحس ناكو جاحالا

 ا هبأ لاقف اماهح تايد َّق هلء>-ةسا ىرسقلا هللا دبع نب كا قدزرفلا يفا لاق ةديع يأ نَع



"00 

 30 مالكرصت 0 5 نعابو 0 0 نب كيندر نا هللا دع ناد ناكو هع 0 لاق

 مذا كانفىع دقف. تن د[ كلافف سهلا دما دع تنا اما هللا داع هللاةذ ناو سم نب كلاادع

 لاَقف صهدلا 0 وسلا صل نبدا ا ا نال هللأ دع هللاَقِف تاق ل 2

 ةاقن 4 هياع ردت اأو كالذد ل 00 , كارا 0 دق 0 10 0 ممم 0 ىلل هأ

 ا 2 0 7 8 هللا 1-5 لا 3 ةدماه ماقأف ماشلاصىلا هللا دع ك١ 00

 3 ع ةطرش ناك 0 ريدأ نب هللا لك ع 001 ونا لاقام هارمدسأا 0 كلملا كيع تا مهم

 5 1 قيطلات ولا ن , !ان ن ةلواطعم يف مو ريغ تن راح

 1 سيقلادعأ داع يوس * مكفرعأ ناطدفق الوراز: 0 6

 بيطخ يقليدسا ١ 000 ناكلاَق 0 دز ند ١ رم ١ هللا د.ع 0 ا ) 501 عونا لاقو (

 0 6 ل ه هللا دنع هنأ أمن مت كلذب دا يع 9 ا يف: سانلا تلك 1 ناكو نال ثلا

 ورم لاق ءىعأ ن م كلذ ارتس هيفاناك ءاخسو ةساير نآالا ةعاممجا قاف دلاخ شن مث 0 ا

 ربك دل > 6 هللأ د. 6 5 ليموسأ مدق نا 0 ديع نأ ماشه باي ىلع ا ىلا دز نب

 ىخانب اا كا ند تاقق ااه رك ثا د هاك لمدعو هقو أ ه>ورذو دعس نب ةريغملا ْ

 تقنع 2 00 ع رم 5 علا نو اقف يرسقلا دز نا هللأ كيع نا لعمسا لاق 5

 دودو كلا ندع نع حم 1 0 نعيدبزعلا ( ينربخا ) كحضي لعحف كيس
3 

 كلذ فسمع هيلع 0 اءاق سانا نيحا ند هللا دمع نب ل ناك الاق هل طظذالاو ةديعوبا 1

0 

 داسلا ل الل كفا نكات كرا وش ىلا
 بعثني توملا ىلا يعادلاو كل دعب * اغاف ءاملا ماها دلاخلامو

 30 1 هندح نع ا هللا كك تلا نأ تلا 5 ةيذك لوأ ىلكلا نأ

 رصلا نأ ةعدجل نب ةرع ع تدب تشد ز:ىع هل. تاق5 بنيز اهل لاف دا 0 2 0

 بأ اي ىدسالا رتب نإ دمك نب تاذ هلا لاق ( لاق ١) ىئاسعوو كالت رشق نيمق نأ
 ريمالل تررقأ وا هل ليقف بذكل اذهناو كل ةدالو انيف فرعاام لاق انوك دلودق حابصلا
 افا للا ىمزاك يعوق لع تنكلا رقأو ىء قلاع طلبتشلو د الف كر ٠ ءالو
 هده 0 دل ىلا عفرأ هل عىدكتالا سابا 5 0 ىلوه برضا هل.هاع ناكو ىدنكلا

 لاقو هلتفف شادخ ىلع دابع بثوف

 رصن ىن فو.سترادحام دمةلازنع *« دل ةي_ضت تراح نكأ يردعل

 نب م2 نع ينئادملا انثادح لاب تر 1 0 لاق ىلع نب نسما ( ينريخاف )

 كلهد ىلع وهو دوقلاب بلوطق ىرسقلا 0 امالغ يدنكلا ١ شاد لتق لاق نيصدح

 311 ا ناو ا ا ا وس ادن دكا نامل ل ل هكا ا ا نا طم دساحلا هنا ل هت حك اس ئه

 10717101 اانا



 نولا لزنو رمع كحضف كسالم حببقأو كتالاح اوساولع انك لاقام كل لاقيتح تيرا
 ةعربر 3 0 كوت ل اوقرط مهام ا يت نوعم ثدحتف

 تس و

 اعقل نسراود تادح نا # افزتلاو لراضالا ترد
 ' اعزعز ءايكنو البو هملاعم #* تلدب سمغملاىداو نمحرسلا ىلا

 أهدعفم امدق ناك ادا وف ناكن # ام دعب ملا نري# وا ناحشف

 اعدصتي ناشي ملاذاو عيمجح *# يوطا اذا دنط تارتاو دمها ْ

 ديعلل لوا لكشف تان هذهيف

 اضوأو لكل غانو حا:نلقو 8. ىتيار ال نافل نطل
 ا اميسإ نسق الك اعارذ سيقب * متل ىوبلا تاحأ

 1 هدرا كلل لمع 0 ينئا 1 تر ندأ انثدح لاق ىلعنب 0 لع 0(

 ١ لاهور نم سيقلا دبع هيلاوم نع اَمِبأ ناك هللادنعَن دلاخ دج ماعز 3 ىنثملا نيرمعم

 : نداكلا قث نب ةيغمغ دنع م ناكف س هش ادع هب ت 2 ناكو ءا و6 0 1 نإ

 موك ناكفةعز> نب 3 هتذخاف بهو كردأ ى َد> دنع ناكف ةيهط نم مول هوبهو ٌ 1

 مسي 05 ؟ ندسافل تلو ماسالا ت١ د مهل ةالوم جوزتو

 ىلا اوعحر املق هوفرعف هاو رح عا أرمسقن ا مد هوقتعأمت موف تنك ةقارا هر ناكل

 ىأر املف فئاطلا ىلا ةراحم يفوهعم جرخ د يت> مهفلزي يف هيلاومىلا اوراصو 1 ِ

 كلذ ىلع هنواعو مهلا يي م ةده ماقأف مف َلَرَِف ءاش هنباو هسشن يرتشاف هت أ ةلح ر

 تدصا هئيع. نال كلذب ىحس ةعقرلا وذ ضاع ونأ م هافنق هيئه ود مهل كاع ا 1

 انراه ةمحس ين يف زرك لزنف قد نب نيو> نب س.ش دبع نبأ وهو ةقر اهطغي ناكف

 2 نيرخيلا ىلا ترهو هلتقق يمسمللا الام نر كادت نبأ لغ نو ةعقارلا د ل

 اتا نا ىلا هاو ةل 2 ني دير هنآ ا تاع 5 ةدم ماقأف رادتلا ْ

 كلذو اهوفم ايتك ناكودل بتكو يروفلا ةملسم نب بربح ىلا يذ» مث ديزي نءللا دبع هنبا

 يرمسقلا هل مسوو ناطيشلا ييطذ هللاقي ناكو افرشو اظح لاق نافع نب نامع ةراما يف

 هرخأ مظع يت> هياع ردقي مف ع ملا دشأ كلذ ةلدح هما رسق دالب يف الح كلعل سسدب ْ

 يف هل لاتقلا نب سبق لاقو قارعلا ىلو مث هتيم يف دلا> ناكف وه تاو
 ينءلا اذه

 يوت فو رعملا دولا ناو 8871 نا كلم دا كاك

 ىميحسلا ةعيبر نب ريمي لاقو |
 محرما 1 نسقلا دبع را دل د أه زعل رس نينعشبلا نم هنن



06 

 0 د قرؤرتملا 6 راد مر يفا

 فاوشلا امر | م 3 ل 53 انمامز نم يذم دقام 0

 0 0 2-5 مل ان *« ًالحمو ءاشعلا“ دنع انل ًاماقه
 والت ابكر نا 2 تح ها« بك ءامكلا داق 0

 قرر اذا 0 اهرذاو د# 1 1 ءذدب 0 نس 0

 دا ىقاقولا نادو ىلا ىك نع يلع - ولاوةبا.سلاب لوالي ة* فيف> دع تاب الاهذه يفعءانغلا ]

 نبا انثدح لاق يزورملا 0 كا لاق نايزرأا نب فاخ ن لم 0-08 9

 1 0 هع ريفأ ن' 6-2 قا ا 0 لاق4ث 2 ا

 اذ كت ايت انف" | رع عع نإ هيد اهالي اكن.و

 ان نكن 1 وز<زاكناو# 0 اك نا لاكذ آلا ا ءأ

 نباهل لاقفهيلا ايضشرمع ىلاانب ملاقو تيرا ادلا> هعم ذخا ء ينأ نبا حب .دأ ملف لاق أ
3 11 

 0 ايلف # كال وق لاق اناني هد م أو ل تول ا دق قّدع ء ىن 1

 ىغعمن َقَداَط ريغ كناىلع كر وا كلوقيف 0 تح 2 ىكدو 5-5 هللاو كدع'وأ ا

 لاق ميطا ب اص نس ىلع 0 ىرسفلا كلَ وه تر دلك ةثاع 2 لاق 5

 011 يارطلا نع 111 نع دال نع طار نب دم انريحاو قداس ند نافهوبا اندح

 م0002 06 ل 0 ىلا بازلاو دع تجر دلاول داك ةمعو
 آلا يدلل سب كيوم واع دعوي وهو قريسقلا دلاخ امتيلا لقلت الك ناد ||

 ءانقوشتو ةعببر ىفأنب 720 011 لا راسل انا ةمسو فا ناس كن لدشو ١
 0 دار ىلأنب 001 ان نا كيكج ادع كل كلذ كقارع ناكو تفر 01000 ْ

 ا كل ا هد الاع هل كرا نا نار تكف لا لاق. هيلا كب اتكرانا 9 نا
 اا هاربوةروص ها ةالول تار الا ممل سالت 000 1 هرم وهنم رسيف انحرذ

 دقامط تاَحاوصو بابرلاو دتهىف كل لد هللاقف رمعىلا دلاخ ءاحف هعم كلذب حز تف لاخ
 لاق قاتشم .نهاقل ىلا ىناهللاو لاق امها كلنامك.و كنم رذ> لاح ىلع ىق ةعااىلا ن>رخ

 بارعالاةمع مهعت وةيفاج !بايث سلو رمع كلذ لعفف نما ضم لهو باسعالا ةسبا كلا كتف

 انيلا لعن اقف هئقرمف 2 ا يادمكوف نول اراصو ديد ريغ لح لعدل ًادومق رو

 نسحاو كف رظأام ىبأ ع !اي هلناقف نهدشنيو نمدخم لعحو ءدوعت حانأو نواح تااعاو 1

 كتمامع رسح اوانيلا:لزنادنههل تااق:يل ةلاضدشنا تح لاقةيحانل! هذه ىلا كبءاجاف كداشنا
 هام تاير الك للا لف كنازدت نالا تناو كتلاض افرع دقث :كيحو نع



 ةيراحم ذا هل. الاصو تنك امو © هسفن لاعشلا ود زرت نراك
 ه.هاذم هياع تيعأ ذا 0 د هلام لياذلا ىو 0 ىلا

 هحاور تنضلودجملاىد:#  ؛اذا# امظعم لمح ىهدلا لازبال ف

 دقو مل سو ةياع هللا ىلع يف :|| ىلع هيب عم ةمودقو ةءااس |[ دس ليلو امأر

 تمس لاق كلا نان ناس نع 0 ولا شب نب مده هركذ ائردح اضيأ هنع ىور

 لاق لاق لس نإ ديزي يهدد نع يأ ىاذح لوقيارب :| ىلع وهو را هللا دنع نب دلاخ
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 ا ل ا ا كك 0 ع

 يدنا نإ دير جرخو كدففل هحئام سانال بيحا ديزيإب ملسو هيلع هللا ىلد 2 1

 ا انونأشلا مظع نءلايف ًاعاطم ناكواهب ناكف ماقلا ىلا نيءلسملا ثوبا فرك مال

 3 ن 0 0 وع ( 6 لحن بل: رتصحس لاح هنو اعلا ها *ىه ل ا تا دي زمن هيلأذب وأعم ثا ه2 كل رم هج تح 3 كل ةاغم ا : تعا
 ني جات

 3 يك

 . نو اثنا ا ماك نادك هلو 904 ل موشب 7 0-2 افق ىاثلا ف اق قم د ناكل تيس وواسع لا ف تناقل ا

3-7 
 ر> ةمامع هياعوماق هنأ عضوملا كلذيف هريخ هنع يورنم رك ذفاهف مهض رح ةروكذم ةيطخ ْ

 دقو 0 هللا ىلد ه..دب ىلع ةاللدلاو ىلاعت لان دعا لاق هفيس مق ىلع وهوءادوس 0

 ٍ تنك ينام هللاو ضرالا نم ةعقرلا هذهيف انيدكهاو امنا نعول دب هللا وست ند |

 ١ هلل اناف ةيح انلاتق ادغ ريصي ناىلا رومالا تراص تح ان وت رحاف انثيد لهالتاش نابحمال ا

 || ذاك لزق تمديوا ايدول هد 2 نيملاعلا بردلا دقو نومحار هلا

 1 و ًافكنامث مظ ظعلا هللان نيعاسنف هدر دا.علا قبل ساد 7 ىل اعل و كر 7 هللا نكلف ا
 ا

 عم ناكو ىعد هنا نولوت كلاثملا 0 3 نم 1 هم ةهام ديزي نب هللا دعا ن

 | . حل بره لق اماف ناو ضي بتال دس 0 هلت لع قدا 1 7 2
 | يدلا تاذع نادل امنوا ال ماع سانلا نأ ال هيف كلما دبع ةيناملا تلأس |

 راسل نضوج 1 نب ر.ع عم يثعو نيثنغلاو نيافملا عبتتيو ثنخ هتنادح يفذاكو أ
 ةفئر 5 نبا 0 د يريبزلا يسعصع لاقذ تيرا دلاخ هل لاقي ناكو نولا هلئاسر

 لسرت», ناكو. يرسقلا ادلاخ- ينمي اهاف ىرشلا تاسزا لاق وا ردا تلا كلا نمش

 قرداأو همعنع ريد زلا نع اهريغو دب ص نب د#ث و يم رأا كلذ 00 () ءاسناا نيب وهب ْ

 مو:تاذ ةعيبر ا ردع اهب لاق ىدعنب ميلا َنَع 0 3 كلا ئتدح لاق ىع

 ناك نيتللا دنهو ءامس 1 امهءاذإ هرعش يف ه 0 دلا ىرتتقلا هلا ندر هممو ىدع

 دلاخ ماَقُف او رطمو ءامسلا مهنذخحأف : الم امهعم اسا>و امهأدصقف نايشاعي 1 0 ثلشلا 2

 لوي كلذيفو اوقرفتو رطملا فك يتحهل نييدربو ةفرطع مولع اوالظننيتأر هلل 1



065 

 راوغم 20 اف 0 1 هعمل هاله ف

 مرضا جف رعلا قبر شارف 3 5 ا 0 . أ 2

 منرتملا ةحودلا دوك اند « هضرع ةلاقملاىرذن ند تساف

 8 مهمملا لو امون «ةمالط # 0 ل.اذلا قدب راح امو

 + يراك يف نع ينايدر مم
 رامع رسقو يفبا لزقاو 00

 ماو ١ لها نتا رعد # ىاحاتوعدناانزإ 32و
 ملسب عاطتسيناام سمشلا عم * هراح مضلاعفدي ىلوهراح نش

 يعدوا ةعيمااب يراح عاضاذا # ه راح ن اكن «مضلا ف اخ ف كو

 . رعشلا يف مها ارعا مع ند ادع اه هدهات 1ك ةريثك راعشا.دسالو ةليوط -ةديضق يهو

 | نب د 0 هللا ءاش نا لا ءارعش راخا 3 بدنأأ بات 0 "لب اهراسو

 لدا لور رع يور ةتلعأ الف دسأ اهأذ [كساف:دسأ نب ديزي هتباوروه مالسالا نرك
 ةريخدل ةياور هنع يورك هن اود ل وا ل :ك ةياور هلاو مل -و ةيلع هللا

 دلاخ يأن لكما نع دز نر داخ هنع كلب ثدح 3 ريذ هللا دع هن را 3و

 | في نه لل>رهءهو )نا 2 أ لاق هلل دنع نإ ربي رتع نع مزاح نأ نإ سبق نع

 ا 5 0 سو هيلع هللا ىلد ىنلا ىلا يدهأف ا
 أ| لاقف ةعبتلا هذه

 ليءح ليا لب لاقف مط مأنال لدا هللا لوسراب ىنةثلالاقف ةأرم اناا كي هللا كرقراب ل

 درت هن لتس ىلا لق ىلعدا هللأ لودر 0 ربع رمسق ا يع سهل سد

 قررا تدك انا ءك ايدل ادعت كوفا ام عر دامو زو ند الو ف كد

 نيفصب ةيواعم عم هن 1 - نكي مل ءاعدلا اذه هل اعد ناك ولو 1 هيلع هللا ىلد هلأ لوسر نع

 0 دلا+ هنا ناك الو هناع هللا 00 نلاط لا ىلع نيم وما 0 ا

 2 6 010 رسل اسجل هراجا عينش ن٠ هرك ذ ءاسام ىلا كلذ

 هدعو ام رانثلا ن « هدعقم اوس دقف لقي ملام هلاو و مل-و ه.اع هللا ىلص هللا لودر ىلع لاق ل

 ُْ را هكبو هد ناكو هللا ددسا كلذ غاب ةعاضق رفات هللا هاي || هلع

 3 نا 0 زف ادحنمو هلانواعمو ريرخل 0 0 سراوف يف ل |ةاف دعاس 0 ينعأ

 كسا دل لي.ةف هفاخو عانرا جالسا ىف هباحصأ 1 0 ا هناحأ 8 ليقأ ا

 ' نب ةدعج لاقف دسا لش. اقاع مع نبا ل لك ىل تيل ربر> لاةف كال أرصاب كءاح هللأ دنع

 نا لبق نش كاد 10 ا أ

 00[ ماع ا دقو ارح « رقع لان رم عر ضر كرادن

 2 7 قفراودد و ءاششت م ع دعا ةمما هب ىحرتساو رد



 ( ذ*)

 ةمغهغن سوش دبع نب هللا تع نب ساع نإ رد نا سن تلا دنع نب دلاخ وه ||

 نب مهر نب .ركشب نباةرووشملا نداكلا وه ادهن عد. نن قثو ص نب قش نت رح نا

 نب حش ناس يناله ن دز كلام نا تن نرملا كافور هكا د وغلا نإ

 لدحر تسل لحب نافلاج هوك ف تال اذه لع ريس لقا ناطحق نب برع ||
 0 تنب ةليحن اطل لاشي يلكلا نبا لاقف اهنن: يف فاتت دس 5 نما يع اتا

 ءالهد ل لوشأو هعدحو ةوصو 1 ثوغلا هل تدل وو ساو ا نإ راك اهحوز. ةريشمعلا

 دقتناك هب كدح ةأسمعا هل ل لاق 9 يلكلا 58 لاو ةسشو امهفو كلامو ت0 اهرطو 1

 نه جنح أوةلحم هنطحم لو 0 لع ةل.ق راصف د 2 ريغ امر راعا يف تنذد>

 هن تريعدام ريع ا *# يود كا هل تت 0 امو

 هليضف نم 1 ق'اتيلع * ءانن“ نأ كذدع ثودالااهو

 هلبد> ىلع ل ف أردف 2 م 5 اياو انكلو 3#

 1 2 م ةلح يف فرش تد 5 0 ةلسق ال معصوم اج

 1 ا هءاهعضوم يف اهرك اذانأ الاوقأ هيف نولوقيو هس 2 نء هنوف للا *لا باحصأ ناف

 هنيالو هل 0 ع هيف لبق م لعو هللا اك أ انا 5 نكد عضوملا ١اذو يفةمومذملا دلاخ

 ا اهل وب مرطخلا نإ سيق ىنع هاباو هنعالا 1 00 لاقي ناكو 0 فرشو.ددوت كلا

 جرزألا 0 رسهعنلا بلطي 2

 نر ركع يريم هيدل قالا 8 كرر تادحلا يد لاك ناف

 2 قيدع ةئنر لدسو #2 2 ند لدعس ناللدعس هل

 رمد طسو ا 2 اماقم اياب و 31 نام يع

 هلواهنع اه زن" 4:.اهاح يف را مارد نم ناكو هلم ص بر ةياهأ ا قع زر نبذحا ناكو

 ىلا نع كيل ىانلا ناب هز ركن بدسأانب رغلبا) يمحلالاتقلال وش

 تذاع الخ دة هز ندا نير غاب رذتع لاتةلال وقيهلو

 لكل ريسالا كذلع ا قاطو 2 35 0 0 5 قع تددحو

 ةميظع ةمقودسا مهب عقواف هل البا اردرطاف 0 دسال را !اوضىعةمحس نم موق ناكو

 هموقل هلا ردع تناصق هك 2 هيف لاتقلا لاف هب اوذاع يح مهعبتو ةيلهاحلا ُّق

 يف بول_طملا ضرغلا نم سيل كلذ ناو اطوال انه اهرك ذا ملو هراجم مهلعف هليقتسيو

 هنف|تيعح ىذلاترعلا تاشن| ةرومح ىف روكا ذم ه راش ايل بس 5 ا تاك

 ١ / _ عسا ب يناغالا 00



 ذومت اهكلما تدعو ام * انالمث ىندعاوو يناجأف

 هيف رير> لاقو لاق
 دحسملا نه ىناي كلثءو # ريزءلاد.ع نبا رغالا كان

 0 و تالض اولاقو © دو“ ىذا تلد هل توشو

 يوحنا سنوي نع ناقاخ نيىلفونلا نع حابص نعدعس ينانبا نع ياهلا بيبح ( ينربخأ )
 يذلا ءارقع ني ورع نك و مهرد ةناماث هل سعأف ىلهايلا حسم نب رم قدزرفلا حدم كاف

 هغابف اهرد نورثع هيفكي ناك اعاو مهرد ةناما” قدزرفلا يطعتا لاقو هءالف روما اًعيدص

 هيلاعت ةيررج ذأ السلا ر دا 8 فا رفعإ نأ ارفع نا تب

 كل 2 را رد ةيفلاطا ل قاع اما تاز
 هيطاح 1 د ا ل همه دواس[ دانت ا 0
 راك 2 لا نا رطلاق ساو لحس شياو قارا وسال
 هبراقعو هبابح يدق ىلع # ترسولو ت>ةصاسذ ناكولف
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 ك7
 ارد! نورد له اهنانلا + 1 ذبل اظاعمو

 اضقني نلنأت كوالا *« هدبع ق'اوم يطعأ يذلاكاذ

 م 5 دقام نؤرتعل نول ب ةل36 رم اهباثع ترفط نئلف

 االول لإ ل سرتا ءاقاإو ةعمر أن رمع ىلا هنوبسني سانلاو يرسقلا دلاخل رعشلا
 اذه نأ يف ةيا را 151 ىو هد راءراخ[ كذا نأ لبقو شيحو يملا نباو يعاشهلا نع

 8 وبأ يف ندح لاق ديعسن لح ولادع قرح 0 عكو فاح ندم 02 هلرعشلا

 لاق ثدح 75 تعمشس .لاق نم رلا دنعنب ديزي نإ باطلا وبأ يف ن”دح لاق ىلحلا دل نبدمم

 او رو قالا كار وهلا دبء نب دلاخ بكر لاق ىلجبلا شوج نب كلام عمسم ينئدح
 قروزيفهعم تبكروخسارف ةعبراىلع ةفوكلا نمىهو ةخركملا !مالاقييتلا هتعيضلا ةفوكلاب

 2 ع تءمس له شوح> نئااب هللاك تدشن ىللاقذ

 اضرعملا نيف - له اهمماتفل # ريسحم فءن فعنلاب اهلاقمو

 نوار ن6 ىف رعثلا اده تدح واامو: ٠ ضن رقل.ءانغلاو ىلهللأ وأ رععلا لاق م تاقلاق

 | ل لا كلا قاد وداعا نويكملاو نؤيذملا اهاور ىلا ةعيبر ياني رم
 ةود د ىلإ نادل عجر مث ةعطقنملا

 ظ
ْ 

 ؤ
ْ 
ْ 

 ظ
ْ 



 د# نع ينئادملا 3 ءيباوملا ةيواغم نب ةصيق قثدح لاق د# نب نور نع ءامبكو ( ينريخا )

 هيلا ل > هول.تحاف ةملغذيلا لسا باهل ن للدقملا تاس قدررفلا نأ رشا نا

 يدهدلا ةمقاع يلانب هدنعو هبايأب هيفىتا و 3 سمو هيفزاك ءام راس نم جرخ دقو طساوب ئ

 وحمأل هللاوف هحضفاو كلا نا ديرا لاق دبرتام لضفملا هلل ةذ قدزرفلا ىلا يمسف نونملا

 هنع عنش كتمذو كراو> يف انا يف ريمالا اهيا هللا هللا قدزرفلا حاصن دزالا نم ادحا اهدعب |

 3 ريرح اهب ماقل يلون هيون سم ول هللاو مون هللا لئاق لاق جرخ املف ةمقلع يبا نبا

 ث نبانع ياهلا بيمح ربا اذه و ( ينريخاو ) قاب مهفىل قس رف برعلا ىف 2

 ىحت ن , د ن

 يبا ىلع هيف تاذد موي نم ىلع دشا طق موب يبرم ام قدزرفلا ىل لاق لاق راثيد نب 0

 انمفنتنا تدرا نادل اناقف نزبا يف سلحالا دحا انءاق را ديدش اموبناكو باهملا نب ةثيع

 هيلا لسر اف هنم ديآل اناَقف انسا# انءاع ردك هتاف هودبر هل :لاقف هك قلع ىنا 0 ىلا ثعناف

 هنكينال هللاو حيصي لمحو هربا ظفنا دقو ىلا بثوو هللاو قدزرفاا لاق ينارذ لخد املف

 نع 0 وبا ينريخاو ديز وبا لاق هدَج نع هذان 0

 ماكي 0 ريرج عم ةيقان ىل ىتمال ىلا اندنكل هللاوذ كراوج يفاثا يف هللاهللا ةثييع ينال تأقف

 هل لرقف لم الح تدع مثقف حطسلا ل ثانهوص ىد تودع نا الا همه ل 0 و ةئيع وبا

 ىلوه ناو ن: قدحسا نع 10 نا دعا نع دعس يف نا ع 34 ينريخا دايز و ذل

 0 0 دلاخ 3 نامع ينرب>ا وره نب دمحالاق ةيوارلا زوك هللاقي ناكو ةئيهج

 هزردملا 8 لا ومالا 1 0 قل ةبدكا هللا هده يف هذه انتنيدم مدق قدزرفلا

 ص رعل هل نأ ةنلا مدقو هاضر و هيلا ثعل ريمالا ناولذ ةعاغ هيطملأم مو كح 00- سدلو

 ةيدحلا ةئسلا هده ْق هذه ا كه تن قدزرفاب كنا رم هلا ثعف ءا2 الو 0 نما

 1 سال ص رعل الو 55 مهرد فال ةعلار هاا كرعادفو العاق هيطمنأم | سلو

 راد هفيقس ُق سلاح وهو ناعم نس 1 كَ هلل أدع صو قدزرفلا هد او ءايغالو 0

 هكرش ند يلم 9

 اكو هلع فتوف: اريح ورا رد ا 00000000000000 ا لع ل ا ا لم ديلا يشق ورشا نال تاع دكت
 ناكل ريهام عاشو © .نئام قا ثنا هللا دبعا

 اهلا ”عدصتم تناف كوبا 5١ يورانناو كنف راق

 راش ل ا" ادي ىلدللا يف هب 0 م2 تناو ءاهسأا 3

 رمح ناك لجر جرذف مهرد فقالا ةرشمإ هل ناو فرطملاو ةنايدااو قلل علخف

 دحال ضرعي ال نأ نم هب رمت هرماام عمسو هايا هاطعاام يأرو هدنع قدز رفلاو هللا دبع

 ضر ال نأ ”قدَرَزفاي كيلا مانقيا ملا نمغ هيلا ”ثدبف ءريخأف زيزفلا دنع نب ننع- ىلا "لست

 لودي وهو ج رن كب 6-3 ثالار كنعلا كب د> ونافانال# كلتا دقو جرخ اءاجم الوعدعدحال
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 03 يربي بيرل 6 يي س967؟6؟ لااا 7222 بلا

 06 لد رن لاق دم ها ::د> لاق .مالس نب د#ت نع ةفلخ 00 ا

 ”عدلاطو نكح 7 نشيد هل لاه لا 4.لدح قو 355 ل ىلع نيقلا 5 ل 0 ةعاط

 4 اع تا 1 ظاك كلاع ربق ا هر 0 نع

 يعاضقلا مث ىلا 2 اهنا ل 2 هيلا

 اكل عوض اه مااةسكمل“  ةنفزدي داو انينح لل ع

 ع تلت ثنا 1 ما مل ام | ع قرزرفلا
| 

 ا هياع يفاسلا ةرفطابو 00 كفااغب 501 تكاقف 7

 امياو ىلع ىف الف رهظب * حا

 | 0 لاق ةقءاخ 7 ) 50 ( 6 ا.ءمةلطاف نكام ,ثح ١ 0 رد ١ 00 ا 8 و

 مدقق يل كاغربق ىلع ة هةمح 00 | بتاكم فر لاق ى يم أ ىف 522 لآف ماللس نب 0

 لاق ديرملاب وهو هيلع مدق 2 هلأ تااغ ريق 0 ل مهما هوريخاف 0 ىلع سانلا

 0 فلع درازأ وا يدرلا تيقح #: امذع "تدع قاع لل

 رصملاب قدزرفلا ىت 0 اك كف .* يل كافور“ نإ ربق ينبطاخف

 3 الضفو ا 00 سانلا يف فاطم خنا خنا يف ينأ قدص قدزرفلا هل لا 2و

 يمددعفلا ان دك لاف ليما نب دامح نب دمحأ ن 2 تايزلا نب نوره نع 0 تن نا ا شسشم ى

 لوة:ىذلا ت تل نمار و نأ اب هل تاقف قدزرفلا تقل لاق ش أيع نبات ع اها اة ا

 اا تى نيغ ذا نءطش + تفسوب ناتائفادلا تك كلا لذ

 هل كلذدعب تاق مب هل تاقف نأ مأ لاقف م

 | طادب ودك ا نك ةلوداو# أ 2 تدعم 2 جاححلا د 3 ْ

 اها ا احول ا سانلا يفو 3 هل مدعم ءا.حالا 2 كا

 اح هلعات اننا هنم يلع أذاف ةعم هللا ناك اه مهم ددحا ولأ عم ن 0 مأ قدزرفلا لاقف لا

 ع قد زرفلا دهش لاق 2 0 5 نع ءىمصالا ىن تا نم دع ع مشاه

 6 قدزرف هاا ما ادووشاو شي سار : يب قدزرفل هلأ |«ةدايفقا ا لاق ةيواعم نا ىاابأ

 أولاف سارف يب ةداه_ث ائاق دق لوقي هدعمسدق 0 كاف كنذاهش نا ام هللاو هنا هل لعق
0 

 0 دقو: يدابش ل |.ةيالنأ هعئعامو لاقف 2 ادهش ني رمإ هتعوس. اما

 يناودعلا لاعح نب ةيطع ناك لاق سنوب نع ةديبع يبأ نع متاح 1 نع ديرد ن١ اي ْ

 هناو هيلع ارير> نواعو ها ةنادغ ىنب نم الحر نأ قدزرفلا غايف قدزرفلل اهدنو اهيدص
 موضأ سعا هل بوو هم وق نع هل حفصينأ هلاسف لام> نب ةيطع هاناف ةنادغ يف و>م نا دارا ا

 لاق 2 لدفف

 لاخلا ل ير كروس يناذادعا
 0 ألا نيب ند * كو يد 2 الو

 2 ةيوام ةيه نم هللا 8 هيبه ىذا عمرا ام عرس ا ام لاقف ةيطع كلذ غاب ْ



 كلا

 موصغي و فارشالا ومو | زمشلا ىرابي ة 0 نيعيسو ةم امم ناك نيعستلا 1 فرت

 نب نسحلا انثدح لاق ىفريصلا نار مع نب دهم ( نرخ )طر ردا طف مهنم 1 تراه

 موثاك نب ل نع يزارلانبا 1 لاق سل ةيواعم كَ 53 ينادح لاق يزيعلا ليلع

 مسح هج م حسم هس حدس هس هلا
 نثاسعاش ةعصعص ناك الو اىعاش للاغ ك بأ ناككام سلاوف ةعللو كلاي لبق لاق

 لوق. يذلا ةظرق ْ ءالععلا ىلاخ لاق كلاوذا يا لق ىلا> لبق نم لاق اذه كل نا

 320 انآ هلكاكب * سان أ ىلع رح رهدلاام اذا

 انيقل م نوتماشلا يقايس * اوةيفأ انب نب :«تماشال لف

 هن وارلا دام نع يقع ميطا نَع يا ع قنا 0 لاق يمع ( ينربخأ )

 ىلع هيض ىنب ن“ موق لد لاو ةديع نا عءامك ا دخ لاق ىعازخلا مشاه 0

 اريرح نوني هيفسلا ىاكلا اذه انتضرع دق ا م هللا كحق هل اولاق قدزرفلا |

 دقل هللا وف كارا ا مكحبق لب لاقو 00 بضغق ان« اك 0 سعا مشل يف َىَح

 ناز دولا كتش ع ليو ان روجر نم يضلام رك ات
 لود تح لهاا

 قررا مؤالا نم يبض لك 5 * ربكم ناي كانع تقرر دقل

 2 اينالخأ ليخ يف حال اك * مههوج ويفاحنال يف مؤالا 821 ظ

 لو, ثيح ىلحملا بلغالل مكتضرع انأ وأ
 الذ ماوقاز :اناذأ اك راك الا فلا د

 القالام بألا نوكيا حاا# ل 2 افق لثم

 لوي ثيح هل مكتض ىعانأ 1

 هسلا .داؤح يارلدمب نفق 2 ةض نم ةلجر ؟تارتادإ

 ه هيدلا صافع يثاعلا نا *

 لوب ثدح ةريو نإ كلا عيكتض ع ان وأ |

 5 الو | يضلل مؤالا ن م # دم فيسلاب !ان د معدي ولو

 10 0 2ك مكمأيأ ا كا نم ترك د1 هلو

 لولا ما ا يف * ينناورغالاةلظاح كنا

 لق امهملاو * اهارذ ءامسلا غاب دق ناعرف ْ

 ىببيف يتف ناك الاق رهاقلا دبعو عساو نب دمع ركب يلأ نع ١ فل اا
 ناف كيدي نيب وه انلقو قدزرفلا هباانماف هال اق قدزرفلا ام دق رعيوش كامم نب مارح

 لاقو هنع ىلغ صاصق الو كءلع ىودع ال قا>اف تئش نأو برضاف تئش

 عار وب ”ءاحطلا نما دقق لوف هاه الواشاخ كل ند
 مالا قاوطأ ل_تم دئالق * اوفاخو مهيفس اوداقمه



 امل ا (قرخلا ) ءاش اعءاملا نم لزي ءاضقلاو لجو نع هللاىلا صالاو ة.مأ ىب
 بذوش نب ةروض نع رم نب نوره ىنثدح ل لاق ةمش نبأ نع زيزعلا دنع نب اا ىلا 1

 يف يل لاق مث تان- 3 فذَس لو يذلا اذه لاق قدزرفلا | اذه ةربره ينال لق لاق

 0 نبا نه ةلويقم ةبوتلا ناف بف رانا كل ةقاط الو أ ةئد كقسعو 5 كماظع عزا

 نعةماس قا نإ رحب نب لاه ا 0 نع دمع نب مشاه ( ينربخأ ) هبارغ ريطي يت

 كرما اع ها ةراره 0 لاق لاقفمأ اهلا 5-5 تا ار لاقد2 نب كح نع ىرملا '

 ارعشلا ىلع مدسقم قدزرفلاو ( جر لا وبأ لاف )سافل كلك
 0 1 لوش هناع هب نا .ربك ا رءشلايف هلو لطخالاو رير>و وه نييمالسالا

 5 املَع عئاشلا ريخاب همدغت ناءاعيو مسالاب هناقرعي ماعلاو ضال نا د ا

 ديزم الاع اوجتحاو اويصعتو ًاثيد>و ًاعدق اذه يف سانلا ملكت دقو فدولا يف ةلاطالا نع
 لها ءامدق امافاه راس ىلعمدقتلاب ق- اما يف ةقرطلاهذه مما هف

 نه امطام لثمهل الور ءثلايفاهواش قحل ) مل هءاللطخالا نيبو امهساووسل مكة تاقازلاو معلا

 كا 2 [ هلأ قدح هيف تط نا ةعربر نأ ومع زوهرئاس يفامههرصتك فرصتالو هل 0

 ناك نم ا قدزرفلا مدَثف او ةماقو كلاذلا رك ا ناكنم امأ ناتقيط

 ةدلح | ( رخل ) اورج مدقف لرقلالهسلا حمسلا مالكا ىلاو نيعولعلا راعشأ ىلا ليم
 لل 90 زو 5122 تدرس ام لوه تح نب نوب تعمم لاق :مالس نب د26 امدح لاق

 قدزرف ماام دش سا أويناكو مالاس نب ؛ لاق ١ العر اء كلذ لع و حاف 5 اة ل ةدزرفأا |

 رعشأري ر>وةصاخر كا هلا لاق 002 0 ب اد . نانا نب | لاق ةديدشةم ده ١

 قب ىل لاق أف لضدلا نب ءاللعلا نعةش نبا نع يم أ كايح ويىرهو ا ينربخأ ١ ةعا ا

 لوش ها 1 لاق م كل || كاذ أف لأق فقدزر ما 6 0 ا هاما ليدطا ا انأ ا ءادنسلا '

 روكا لع فل حيرلا اذا يلثم * الجر رسشم٠ نم ةقان تلمح ام

 (١١رياو مالسالاب ةويثلا مم # اهلضف هللا ناف اشيرق الا

 ريرح لوقيو

 ريصلاب ز اسال كلا #27 تحمل د[برال نيام ا

 لاق ةدينع لآن 5 يفاتسحسلا متاح 0 ء يعازألا مشاه ( ينريخا ) ةرز> 0 هللاو حاس

 يعازخلا مشاه ( ينربخأ ) بولا ةغل ثلث بعذل قدزرفلا رعش الول لوق, سنوي تعءس
 ااا 5 فكروا لاق ءافقلا وبا يساوي ا ع يلا نع ناك 2 قا نع
 دوا دم ياش: هرعم ناودح نع وق 0 نافع نب نامع ةةولح مالغ اناو يعوق ءارعش

 00 اذه ىنبا نا هل لاقف لما ماع هيلع هللا ت 0 بلاط ىلا نب ىلع ىلا ينا يب دفوو

 دقو ا رشع ةنس يف قدزرفلا تامو ةدسع وبا لاق هل ريخ وهف نع هلا هملع لاَقف رعشلا

 ا مشل * مياضف هللا ناف اشير اضاك ه ىررر .(5)



 ( غا/)

 ئوحلا دع وأ يريكاو كف لاو لا يد دع ةااقلا قله 721
 هل تلقف مهانلا ىري امف يا تيار لاق قدزرفلا نب ةطبل نع يوحنلا فرعملا نب ناسسكو
 نن دم نع عدو ( ينري>ا ) ربقلا ىلع نسحلا يعز ىلا ةملكللا ينّتءفت لاق كب هللا لمقام

 نب د## نع ةفلخ وبا ينريخاو نسا نب نايفس نع مداع نب ىلع نع قانحلا للا

 نإ وهو قدزرفلا 32و توملا اهرضح 1 3 ولاا صحا ند امضعل 3 0 ةياورلاو ماللس

 | ردا ومعالم متغرف اذا لاقف قد زرفلا هربخ ندير لاند ءاع بصي نأ امتع ||

 لاقف سانالام نسحلا لاقف نورظنم سانلا و القأف : اهورظتناف سانلا رق و نسا اهءاحو 6

 ىلع ندسحلا هل لاق دو مهر مدل تو مهري ا ! يبا لاَقف سانلا رش و سانلا ري نورظن

 | دمحم لطفل اذه ةنس نيع.- ذنم هللا الا هلاال نا ةداهش لاقف عجضملا اد تددعا ان اهرق

 عرف اع اف سانااظم ني احوأ مقدبإ قدزرفلا لغاشتف هريخ ف عكو لاقو مالاس نإ

 لاقو سانلا ةقلح ىلع فقو قدزرفلا ْ

 اقرزا ةدالقلا لولخم راثلا ىلا * تم ند مدا دالاوأ نو دول 4 3

 اقيضاو اياهملا رقلا نع تالا ىنفاع ١ نأ رقلا ءارو فاخا

 اقدزرفلا دوش قاوسو فلاع # دئاق هماسقلا مولا ينءاح اذا

 نب دلاخ انثدح لاق لاله نب نادح انثد> لاق ةنمد نإ رحم انذخ لاق دهر( ا مدح

 01 تددعا 5 قدز رغلل لاق يدراطملا ءاحر يبا ةزانح ٍْق نسحلا تار لاق را

 لاق تقد_ص نا و اذا لاق ةن_س نيمستو عضب ذنم هللا الا هلا ال نأ ةداهش لاقف مويلا
 مه رمش تعا نافل ري تر ىسانلا رش ساناا ريح ةزانملا ها ف قدزرفلا لاقو

 لاق س وطال ي ًّ رقلا دك هللا ديع نع 0 3 نا د_ما نع رام ا ) ان ريا (ّ

 تدحرذ لاق يئاقرلا 00 انثدح لاق يبا اظدح لاق فدل ءلا مشاه نب دب زب ىنثدح

 نأ أ الذ 2 قد رعأ 6 0 5 ءاكو 056 0 د 0 ةدراب ةلل ف

 || .راعشتلا ةئفد راندلا ةننل يعو راولا تكر سارذ ا تلف قدر هاا
 | يلا نع عكو ( ينربخأ ) لجو نم هللا ىلا تءزفف ينتقلقأف يبونذ تركذ هللاو ينا لاق

 يي فاد
 لاق ل + 0 لاله يف ١ لو لاق يردحجلا د وع دس ب ور 0ك د وماس# سايعلا

 لعمق ام ساو ا كاف را قدزرفلا تل الف رش 0 لس ناك خيش  يبدح

 مشاه ) 0 ( راثلا كدي دم كتيش الو لاقو 0 6و يدالخإب يل رفع لاو كب هللا

 وس رس حو هقول يو مارت 10 نيسأا تقل لاق هسبأ نعي قدرارفلا نا ةطنل ن دع 2 كا نع .كلا

 / فونشلا نلت 2 ليلا اوب واليا اوك دقو حافصلاب هبا صأو امملع هللا تاولص

 . فيكذ قارعلا لاق ديرب نا تلفو هلع تءاسف جامي اذكلا نم ءالم مملع يِسقلا نيم

 ا” يدنا ضررا ل مهةويسو كعم مهبولق ساناا تكرت لاق سانلا تا
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 الم ملف شاعناك قدزرفلا تل « هةعءر>ام دعب قدزرفلا تام

 ١ قدزرفلا لع لا هللا ناد معيل موقلا لاو 2 ع كيو ْئ هدف لوش ها اخو ةعاس تكس مل

 1 نالح.ر اندم 5 لق هنأ ليلقا هقالخ ياه نا لاو امأ ىفن ىلع الإ يبأ ام هللاو لاَقف

 لاوقر اد اح ابرق امهنبام دم ناك الإ رس را 2 لع ناجح
 محاريلاو اهلك مع يمتاحو *« بااغنإأ تايدلا لحم انءأل

 متظملارومألل ًاوحشكانيكب *« امناو قارفلا ناثدح كانك
 مساورلا يطملاعاسنادش الو # ةربهم ىلإ نبا دعب تادالف

 ١ هداصاق ةئاملا راف يح 0 لاق ناظقيلا ينانع نادعوبا اددح ىرذاللا لاقو

 00017 0 الن طنا ف ىب نم لحرب قاف ةرتعللا ىلإ هب .ءادقت بدال وهو ةلسدلا

 لوش لمحو 0 رانلا لها ماعطيل نولحمت ا لاةف ضيبالا طفنلا برعشاو

 باطخلا نع لح سمالاام اذا *# ىماقم مكأ موق, نم كرر

 : قدزرفلا: ير ىف لونا لاقو
 نط كرا ف دل تاك ىلع 8 اهدهو يع يشأ دق رن
 ق.م ضرالاةوهيفش دح ىلا * هشعأ قدر او ةيشفع

 قاع 2001 يف رد لكاملا + ئيت ناك نددحالايف او غدقل

 قا.سلا موشفلاناطاس عافدو * لقثم لكن علاق:الا لءاح يون

 قالا دنع فورعملا اهقطانو * اهدامعو اباكح م ناس

 ق2 ملظع موي لح اذا:#* لاق نبا توم دعب مع ند

 قدوم لسالسلا يفذاعو نا *«  لاغنبا تالوعملا ءاسنلاكنتل

 تامو ةئامو ةرمشع ةنس يف رير>و قدزرفلا تام نا ةغئاع نبا نع ىنالغلا اي لآ رنا لاقو

 1 10 | لاق لك ريس ناو يف رسوم 0 4 كا 0 تامو ري 4مل هدلعلا 0

 ا ةرمصلا ىلل 0 تلو هم 2ك ها نعاش و ةأع ٠ تام دل عاقب تفك رمل عا نم

 0 4 املا 0 يذعالا ربثو كام | مو هم اعل 2 ربو هم 8 3 ند ه اهلا همودق 0

 ٌْ قدررالا توم هغأب اا ريرح 0 يإ ا ةرسلاب دورا هلا ريقو ةيلعل نب 0

 ْ ىليل 2 6 ةعامج اعانارو هن > آلا قا 1 قر 1 لإ اهدا تاق نال لواصتام لقو

 اءمف لاقف عشاحم نب ضربالا ين نم ضيبالا

 اهاعد دق ىذلا يعا دلل نييحم © أمرا مك امرق دقل يئّزمعل

 امهافيض هوثي مل اميتبو * هنيب ىهدلا قرف ودع برا

 يهمصالا نع يلهايلا ارد رد انف نع لادا نإ توقعت نع رامع نإ ( يع كر

 رير>و ريخب قدزرفلا ىؤرف مونلا يف رير>و قدزرفلا ىؤر لاق مرا 1 يعاتب را نع

 نك كقتموتلا يف قدزرفلا يؤر لاق يناطلا نع 2 1 0 لاق قاعم



 برغ نه ودالاب نهفرعشب نو 1 * ةلود ثدغلاو 0 الا مكلف

 بحرااوةماقملال,سيفرادلااط # اوعسوف مكيلع باكتءا اذا

 برتلا نمديدعلا دنع مه رك و نن مه6موأح داع مالحا ند رك

 برأ نمو مك نم تمانع # ةرمم نا_ح دعا لاح كا

 اومدهو مهدعإ المأق ا | ريغ مهام الا نل اهو

 ىلع لاقوهينيع حتفف انيكف ىنا ىلع يمغا ةطبا لاق ينئادملا لاقو امي ىتح امايا الا ثباي لف لاق

 لاقو هرك ذ عضوم اذها مك و لاقف ين ةغارملا نبا ىلعف م انلق نوكح

 9 7 1 ١ 0 تو نكادفل

 5 هه 00000 2 / ذا لادجا سينا 0

 ا ا يقبع دج 14 ع ا ا 50
 يجب هر ابا داما اوما ا ا ا

 /س

 يا ا
 ناين

 مالظلا عم ىلع يدص حاصو « وف ءانفألا تبدا اذا

 يمال 35 نيا, نم هداذأ « :كلاقو داء تن تك ْ
 فارعلا وبا انثدح لاق مالس نب دم انثدح لاق ةزاحا با.ْلا نب لضفلا ةفرلخ ونا ( يتريخ ا )

 لاَ ةءاملإب هللا دبع نيرحاهملا دنع وهو رير قدزرفلا يعن لاق

 الماق ششاعناك قد زرفلا ت ,ا * هتعرجام دعب قدزرفلا تام
 ين هللأو لاقف كب كب 0 13 4 4 رو )تاع ها ءأ كَ نا ا اقام 0 رجحاهملا لاَقؤ

 3 تالا هلأ ليقام 25 لاق 01-0 دافأ ه.حنا قئاوا 0 ناك ناو لياقل هدلعلا ىناقب ا رعال

 ةرامع يدشنا لاق ور# نإ ةبواعم قد و مالس نبأ لاق ةفاذ وأ لاق برعلا كتسن ف 0ك ْ

 ا تاب ا قدزرفلا طل و ليقع نبل

 تل ةريشعلاب اهون حبلا اذا #* ىثنلاق'اولاون وم اءادفاولاوه

 رج>اولادنع وهو قدزرفلا ةاقودخأب الرير> 5 هش نب ع زيزدلا كيع ند دقأ (ينريخا)

 53 كالا مو ناس بوباو ريردح رقوةرمصيلا قدز رفلارعقف ةنأامورمع ةنس يف رير>و

 ةمظاك مويدعب تام قدزرفلا ا هش نباو دز يبا نك 1ع اذهو دحاو عض وم يف ةماماا

 ْس عضاوم ا كو ارعهش قدزرفلا هيف لاق دقو ةءامو ةرمدع قطا هس يف كلذ ناكو

 تا ١١ كلما كم ع نإ رن نإ 0 1 لاق عدو هب رح م اضيا كلذ يوقرو 22

 تام قدزرفلا نا يعشاجمملا ماه يناو ناظقنلا ين نع ينئادملا نع حاطنلا نبا ينأدح لاق

 7 ىلا نأ ل تل تونا وبا يد ةديمع وا لاق لاو هرمع عبرا 2

 هل لاقف لقا دق بك ار ذا رحم :هراد ءائفب سل ىف ريرج انين لاق. ةيطغ نب ريرخ هنا

 لاو فدزرفلا توك هريخ 6 ريا نع ا 0 ءرصلا ه لاق كر || حصو نا ند 5

 ١ / رمشع 0 يناغالا هن 4
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 ساما فيدل انك ادكن * نكتال قدزرفاي ةقيحصلا ىلا

 اذا يرق ىلا عنان ار لالا اكلنا" كو كاقو كدت ناو سم ىلا اب ىةروو لاق

 عع 0 ىلا اهدرف لاق ة ةزئاح اه 5 رق اءاق اع بهذ 0 ا يح اهدر م

 لاقةئيدملا ىلعج رذسأهناا رييرج غلب املو لاق رانرد يتب مالسلا الع ىلع نب نيسملا هل سعاو

 لوسرلا ثدح نم هوندي الو # هوجراف ةئدملا لح" كذا

 ناكل 226 اهواز + دج تاع له يلا
  لاقف قدزرفلا هباحأف

 ال ا لما ىك تدحح < امن ءاعهرولا نك انل ثق

 ليلح ن٠ كتفن رنغ ةيطع * امع .بافام اذا قد الف

 دم نع ينات_د>.لا متاح لن قا هبه ع نئا'انث دج لاق ىدون ن هلادع (انريخأ)

 تاك داع هان نا 0 لع 0 0 دك ياض الا" هللا دع نا

 ءانيقسوحدق يف هانلعحذ ضيبالا طفلا ب نأ هل مصوو لاق هبافو د تناكف بذملا :

 اهررك ١ تاع>ف هللا الا هلااللق تب ب هل تاقفرانلا لهأ بارش كسال تاخم ياي لاق هابآ [5

 كوشن لمختو ىلإ هلكت ١ ]نم هلع
 زك ار جر 2و اه اقر < اج 3 عافيلاب ىلاغت تلظنف ْ

 ف ينادح لاق مالس نب دمحم نع هفءاذ 5 0 [رخأ ) تام َي> أر ,ُخ اذ ناك /

 10 وهو هش تام 3 هضرمم ىف قدزرفلا ىلع ةدرب ىف قب لالا 0 لاق رذص

 باطلا ن رءالاام اذا # ىماقم مكل موقي نم 00

 لاق يم.صالا نع 0 ع 0 نب ني 0 ) 5 ) هللا ىلا هللا ىلا لاللب لاقف نيتينأا

 رضتحااماف مهلا هلام ند ”ىث عفديو هيوم دعل مهقتعا يحو ًاودلا ادسع 0 دق قدرا ناك

 6 أشنأوا 4 لأ ا ع

 ٍبارَبلا نم ىلع مكيديرأ هك ىلا

 امل لاق قدز رفاأ نب ةطمل نس نع يدق, نع ناو سم نسب نع ىلع نب نسما (ىنربخأ)

 هناعوب تكف باكي هنأ مد 5 يننبأ هطبل ىأ لاق سارف ها دا

 ىماقم مل موش نم ينورا#

 ةيصولا نم اهحمأ ةطبلاب لاقف 0 عا ىلا ةيصوب بأ يصوأ ناك د و هلو الدوم تلاقف

 تام يذلا هضسع يف قدزرفال لق ةباوع لاقو سار 3 لاقام سنبو تلاقام م دال

 لاق سوادف
 تددح وا ةمودب 0 ع ثرغلا 0 نب ا! هفاس ة_كاضو نا ع ىدوأ

 : رعأ اوديف 200 ا ل أف ا ىلا مقتب مأ نيذلا هديبع ضءهل لاف

 ا
| 
| 

2 

 ؤ
1 

| 

ْ 



 : دايز نم قدزرفلا ب اره ناس ناك لاق يهدخفلا نع يه وم نب د# نع هللا ديع ا

 8 لاَقؤ مق يف اده ناك هنا ققارحلا ىلع وهو

 دوفولا هب باقاام تدخلا « مف يب دقودفولا كار

 ديقسلا دلل حلا راصق #* (يلداعمدو رد كلانا ونا

 هواه تاساي ةلمر نب نيحالاو سي ةذلا ةودم نيد

 اريدا مث ةعاس نيحم .ماقم * 0 مقف نع لياق ءانغ

 م قدزرفلا جه هل اولاقو هودرف مق 56 يىلابط>-بوذالا ناكو ةل.هر 23 كبشالا" و جعل

 لاو نيشالا هن 2, رز>ارق 0

 قيح لا لع نيقلا قرعو 8# سرقلا نيقلا كر لقا حاب

 سدقلاو ةال_ءلاو ناتلكلا * ساج اذا 4 ا

 نكودانر ىلا و ثف ءاحطاب نييلشمملا ىلع قدزرفلا او هل ثفراف هام هلو5 قدزرفلا غلب املف

 قدزرفلا لاو 2 لئاو ب 5 ينافب روف تاو هيلطف دايز 22 ةلرماد دووعس# نإ ديزي

 شامقلاا متم سومدقلاىلاتنكو «# يرام مك 37 ناد 1

 م ا 92000 0 نبركب ٠ نبأ ىلع ن

 لاقو ناب ملا ىلا 0 برعشي ةئيدملاب 0 داعلا نب دعس ا قدح برهو

 د 5 ناير 0 ىلع + كك فاق جاعلا نم هينا: 3

 دحجم ةلومح عم ملو سوم # ش 3 هئدملا لهأن م ءاضي م

 دسحو ناعدرب ْق ىلاو> * تاع ادابز ينيشح تطاق

 لص ل يلعافاقو توملايرأ نإ يناف دايز ند 0 تأَقف

 قد زرد 3 لوش 1 يع جرخذا لاقو 0 لاو ةالعولو هاعدق لاق ه روش غابق ١

 دوك م 7" ثدعو 6 »2# م انحأ 2 ا

 تاق هج يف ع هل اولوق ناوىم لاق

 سيلجاف كب رسل اهدار م 33 * م ةهافسلاو قدزرفلل لَدف

 سده ةما تيد 3 1ك قدحلاو 2 ةروطظحم م 2 0 أ عد

 يت اىةنيدملاو 1 نيبام هلامع ض هل 1 ناوصهل_ةكف 00 0 صوختشلا ىلع م و لاق

 لاقو هيلا هب ءاحق ناو كاقحا بانراق رائد

 اي

 سايب مل امرو ءايحلا وحرب #« ةلوقعم يترطم ناك كان
 (؟)س رقنلاءام> امم ىلع ىش# 2ع ةهمو_< ةفيحصل حلا

 ا نيلجرلا عباصاو نيبعكلا لصافميفمرو ا نسر هلا () رككاوطاو نباح تول يأ 6



 كفل

 تاقاماو تاقاذه سيللاقاكلا يقع هيهلاق قدزرفلاب رذنملا

 مفلا هه نم .صت امل عمسيل خت ينرت ملا

 رع نيرجتسملا ىذبأل نوكأ ندم ناتكيا هيئات ظل

 دلاخ يتك لاق 20 ل لي ىنادح لق هللا دبع ( انريخأ ) لوس ىلحو ذاع تدع دقلاو

 وهو كراملا | اشو, ع ا 5 نكذب قدزرفلا ب اطار و دنملا نب كلا ىلا يرسقلا

 موك قحاب . ىلعدي ا 8-5 هد> اق كل ربل هذا ناك يذلا ط باور ىفلا"رملا

 هو> 0 200 |م دي كَ 7 نادر 0 0 | كلذ يد ماخال هلأ اودهشا

 هعاخ صم 1 0 ايم م ١ و 0 0 هلم 6 افلا 0 ام 0 .ه هكا 1

 ندد له اها قدزرفا نإ هطبل لذ دف هرمأ و نسا انلا -- تاث مس هفناكو

 نلينبايهللاو قدزرفلا لاق تاق 0 هشناكو سدحلا يف دعاخ صعود نر مم لاق ري ند

 لاقو هع اخ كوبا نم طساوب قدام

 هل ل ل معلا + ملط تاديعلت كرا
 مامالا ت5 م وهو عطش » اسذ 0 ١ وادع لو

 1 ا نس>-و نع لها الع ماشوأ فاعل وح ادلاخ صر ءأع 0 ناكولاق

 هللاو دك لاف 0 ناوالا يف دل مجيد 2 ىرديإلا ىلع هب كنا يدع كر قدس

 ناو بله 1 0 ديزي باد 0 0 مه ل 0 ةيناعلا ا ام نكن هوما ا

 يف! ند كر باوو كك أرب أ مهرذحاف هيلا ةربولا 0 ال اقعان قءنبام هللاو مقاما

 تزيد اوك م وو ا م تدكش ليملف ةلءاوح ناحاو كجحرهللا لصودزب نإ فالاف تما

 نأ كلراخ ندلو دوسدح سوهو قارعلا ىل يس لح رلااذه نسحأ 0 امقوو ةصرفأا

 كلا مثلا هل يف 5 أو 0 مىلو ا.لفةيلع مدقي الدنا ن . طو هل ومب رت مفىلو

 قارعلا ىلع هللأ دب 2 ل اخأ تاج و جح حلق هدحو ه.اعدب مدقالفدلا اح ىلا قدزرف 0

 0 لاقفىل هيا ريمالا 1 ر نالاقو هل عفش ب 7 006 6-0 ةداررتلا 4 'ش

 قدزرفلا لاق هلحس 00 0 هنأ اذ ماكو 5 00 هل لذ نا لاَقذ ريرداب هل

 هلوق كلذ ْق

 قدزرفاادنعلا.تالايناىلضفك « اهسبا .ىلع ما لذفالا لذفال

 ق:شعلا لاوطال اءاب نونامث * اهرءق نود ةوهنم ينكرادت
 00ج ل اا ا م مايا ا اا ار ااا م م مم ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا امم ا مما |[0 1 ]1 1 1 1 1 1 1 102011101011020 ا ممم هل هتءافش 0 00 لاقو

 م رع ربل ا 0 0 2003 ار ا 237 ب نك ع 1 371217077237 1 ملا 1 وير 1 ناكر يقال ركب ن7: 1 نا نق ميكي ح7 51777 ك7 كت 32717 0 راق ديكر نإ 7 1/7 جا 7

 كاوا سم صع 4ع قاطتف #3 0 ع صلو ناعيف كللهو

 دئاع ريسغ هل :م يبا لاق ناو »# ةرحعس هلم ثا ناكو دوعلا

 | نب كلام اونأ املف لاق يصذخفلا ينثدح لاق دعس نبىلع نيد انثدح لاق كلامنإ هللا.

 00717 7 از ز ز | > ز +[ 2 0 1 ز ] 0 50 ا



00620 

 علا نهاظلا ىقلا ىلا اذ_ه « مولك هللا دايع ريح ناءاذز وو

 اومتح دق هللا ءاساهدم « هلهاح تنك نا ةمطاف نااذه

 يلو ترك [نءافإ ل تضل «راسإ |ادسعا ا كا
 مركلا ىهنب اذه مراكم ىلا # اهائاق لاق شرق 3 اذا

 # م-بي نيح 0 ماكي اق « هتباهبع نم ىذا و ءايحأ "قضت

 م.ش هلال ع ف عورا تفك * قيع اهحنر نارزي> هفكب 5

 ميس م ءاحام اذا انا 0 هتحار نافع كك داك نإ د

 * مقلا ه-وليفهل ك ذل ىر.ح * همظعو امدق هئرش هللا #

 5 من هل واناذع ةيلوال اقرأ يف تنل" قوام ل
 مالا: هلاث انتهت نم ندلاف هاذ: يلوا كشر هكا كك ند

 .مدقلا اك ودان عر تق الا! انه © ترس ىلا يذلا ةقود ىلإ

 #* + الا هلاكتأد 5 لضفو * هل ءامالا لضف ناد مدح نم

 رظا اهتارشا 0ع با 0 #ازهي نع رون نع يحدلا تون قفل

 مهتعمو يحاموعمب رو 000 ومبضغلو نيد موهح رمشعو ند

 ملكلا هب موتو ءدب لكك يف © ومهركذ هللا رك ذ دعب مدقم

 ومه لبق ضرالا لها ريخ نم لبقوأ * مهأ اوناك تلا لهأ دع نا

 اويمرك ناو موق وعمل اديالو #* مهدوح دعب داوح عيطتس ال

 مدلاو ناسدالا' : هي. ترتسضف * مه ىوللاو رشلا عفدتسي

  لاقف ةئيدملاو ذكم نيب هسيغ ماشه بضغف

 اهينم ىورب سانلا بولق اهلا * يتلاو ةئيدملا نيب ينبح
 أمويع داب ءالو_ح هل ائيعو * ديس سار نكي ملاسار تاق ظ

 كب ميطا نع ىسومنب دم نع كلامزب هللا دع ( انريخا) هقلطاف هح وذ اماشه ه رعش غلبف |

 ةطررش رذنلانب تالاميلو قاربلاةللا طعن تلا ىلو اكلاق ىئارلا حور ناطر

 قدزرفلا لاقف ةرصبلا |

 باكلا بقع اكلاماماع تيار * يننارصملا ةطرش انيف ضغبي

 لاقف هيلادب اوضق هب ىلع كلام لاقف لاق

 كلاي عاملا راش تل الا هلا القباب ل ل ا
 لاو هزارط نكد 0 كلاي هلوق عمسف لاق ا

 كالاهملا مظع نه وحو اهلا * اهقير هلل عجيب نأ هكنع اهل

1 

 هر 0 2 .صأا ان ونجم ندوعلو سانلا ر كا ه قدزرفلا لاَقف



 يءومنإب د# ادد لاق كلامن هللا 8 أ ) ز>اعاا نط كل املاط يلا قدزرفلا

 1 موا نإ كو نيل مطع سه قدزرقلا 0-5 ار لآل رات حاط نا
 اذ يفقساف لاق يدنع وهام لاق اقيوس ينقساف لاق ءادر ردم اما لاق ندع هل لاقكدقأ
 3 سا لد كايح و لطا لاق 0 :ىأ اق لاق لظ يف كدمشا ف لاق ين'دهع 3 3 1 لاق

 الآ ا ورم ركإ لاق عرب يذلا كا نول كنول هبعب "يح ابق دعتاو شيشلا يلا لوح |
 يح نا نع كالم نب هللا دبع ( انريخأ ) ى 5 0 نمي كاذب نود دع دلو

 اينخلا 3 ا 0 ينربخأ لاق ءاللملا ينأ نع ةدينع 3 ع 0 1 يدوم 0 ْ

 نأف لاق ال تلق ىنفرمتامأ لاق تنأ نم هل تاقفهياع تاهاجتف ساحم قدزرفلاو ينجح لاق |
 05 رفا كف رانا ,وألات ركل نورت ىدرزفلا انا: كاقس جا رف ىلإ ل تن كار 1

 يذلا هلل 0 لاقو كد>ضف هب نوستي اندنع ءاسنلا 0 ىدةنا قدر ركلا 010 :

 ناك نأ رطالا نع تح نب دم نع كلام نتدللا دع (قرخلا ( ل اسن نوط! يف يناءح 0

 00 انم نيتلتل هللاو اولاقف انادح ناكو هوذخاف ازاة2 بياك ىنبل ءاع قدزرفلا سم لاق ْ

 5 هنا اولاقف طق ه_ةلمفام 'ىش هناف هللا اوهنا/ ا نانأ ' او ناآلا هذه 0 53

 اوكحذف ةطع نا املع موقي ,. يا د وا من اذآناما لاقت قيفلا الا لاو كح ١

 | قدزرفلالخد لاق يبتملانءىمومنيدم نع هللادبع ( انيخأ) فال 2 اوفو

 لفحم لو ليلك هس أر ىلعو 0 دف مساح ردص يفو ةرصبلا لحر دنع نوبرمشإ موق ىلع

 اك قدزرفاأ يضغف انواهع فخ ملو قدز رفلاب

 01 ا اروع ةلدع تارا دس و
 ١ دارا ناك رع رعت اعدل الو س6 تل ©

 ) دود نأ نإ عبو تام امل لاق يمتعلا ن ءايسوم ندم نع هللا دبع ( ينربخأ 1

 لوقي وهو هنرس لا م وفودوسأ صقةلعوا 2 0 - دارنا
 سانلانم * ةلربق نءامو رثوي ملو تاف 0

 لوا ا» . .ةلانود اعك و يقال يدلا نك 3312 0

 نب هللا دمع( ا 00 ا ءدلا سانلا قاعف لاق أ
 | قدر رفلا جح لاق يمشلا نعت دلاح نع: يزندلا ىلع. نب نابح نع ىمثاحلا نما نب ىلع

 ىلع يأرف ما ءا كلذ يف جح دق كلا دع نب ماشه نانا هس نوعيس هلا تا 0 دعل

 اك هن جلو 2 ىف ىلا تاشلا ادهن نم لاقف“تاوطلا قاتلا رادع ىف نيد نبا

  30ينأ نب ىلع ن نيا نب ىلع اذه اولاقث اههو>و ىلا قرات 2 ىءارنت ةيئيص

 قدزرفلا لاَقف موماع هللا تاواص بلاط

 مرخأو لاو هفرعي تنبلاو :# هناطوءاحطيللاف رعت ىذلا اذه



 (من)

 اماك5و نع سرد خيرامش *# 0 داو 3 رضاح انل

 امدلاو كلا حش ربةاهكلاعارق #* هحال عجاشالا ى راع ب ث لك

 ابا اذب مركاوالاخاذب مرك اف * قرم ينباو ءاقنملا ينب اندلو

 امامك ناك ناو هه او وع # اذ دا د لاملا 0 28

 اماساحي < يسأام.حشلانم * اقراطءاحناف.ضلايرقنلاتاو
 امد اةدحم رد 0 انفايسأو * يحضلاب نمءاي رغااتانفملا انا

 ا ا ماوح يف كتلي اد د لاقو ادب نونالثو فرن يو ةديصقلا هدش 1

 هل لاذ ريثك ىلع لقأف دحشسللا نم جر يتح هف رط هنأ را م هءادر يدعس اضخم

 راصاالا تدخح قل مْ / م دوو يح حدا محط ح 8 راصنالا هللا لتاق

 : هيف تف ىذا ددحعسملا كا 00 ها تح رح دعا نش ثاك اذا يح امون ة ةشب قدزرفلاو

 انيلععلطذا عئصام يرعشتيل لوقنو قدزرفلا رك اذتنل اناو يمم ساجف ريثك يناذ سلا

 انانف يراصن الا لعفام لاق 3 ال ه2 ف يَ هنرددغ يخرأ دق كن ةل> يف

 تانقاف ىلزتم تدناو هتقراف هرعش لثعب تءمس الو هلثع تدئمام هللا هلباق لاقف هانمتشو هنم

 | يدانلا.ىوهل اذا حا ظق | ردش لقأ مل محفم ياكف :رمقلا "نم نذ لك ىف ترودو
 0 ع دا 2 هندملا لمح وهو 0 تدنأ > اهمامزب تدل يتقان ت تاحر ردفلا

 افاهعارذ تدسوتو يتقان تلقعف لجرملا شح اك ىردص شاجف هناطيش يللا ؟ اخأ 51 ٠

 يح يراصنالا علط ذا ديك هيا ىه انربف 6 ع ةيالغو 8 ا ها تدب 2 تلف َقَح تاق

 تر ينكلوكل ءةو ىذلا لجالا ىلع كلجتال كين ١ امل ينا لاق م“ انياع عادلا يبن اذا |

 هلو: هدشنأو سلج ا لاقه تنص شيا كك الا كا رآ الن

 فرد تنكامءاردح رم تك « فرد تاكامو شاع ثا 8

 بفلأتتنك يذلا تبل توما يرتاو اهاك ىح نارتحطا كك 0 2
 هلوق ىلا غلب يت> فاتني بيدح نبا ةياوريف

 .اوفقو سانلا ىلا انأموأ ن تع ناو دع انا وروي ا ريش امل
 1 0 عاط يراوت املف ايبثك ىراصنالا ماقف اه 2 ل غاب يتح قدزرفلا ًاهدملاو

 "الا تفىرعدق سأ دا اراك هيلع اوملسف راصنتالا نم ةحشم قف مرح ن1

 كلأسنف كل ضمت اعز اساس نم أمقس ل انعب دقو 0 هيلع هللا ىلع هللا 5 00

 مو هل انتدهوو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيصو انف تظفح ال هلوسر ق>و هللا ق

 مكيرهو دقف اويهذا لاق هياع انرثك أ املف هلك أ هلع تاقأف مهار ١. نب دمع مل

 لاق ىجعمصالا ن أح نا امدح كاف "كلام ن هللا دنع ( اربخأ ) يث درقلا اذط

 هل لاَ هيف نأ ادلب مده كئرنط م 0 هل لاقؤ 2 اهعو 1 || قدزرفلا مدق



 ( »م )

 قولاو خوفايلا ةقريش١ * قشقش تاذ ءالده ةلثدف

 و يلا اعف قارا تطط © قدا فاقد كاد كل
 قدزرفلا ةمسأ يف اهوا

 امف لاق قدزرفلا نا مثيلا نب دامح رثي يف لخدف اهنم بره هنأ فايف ةديرع وبأ لاق
 ارو نككموت اذ ةكلفا < لد: نتالاو مل اليتق تاق

 ار اما قوف هيرداغذ *# ةءطن نيتلمح هلع تاج

 رق ك1 لك عوض هي ةتسط دكامدع ندا

 أريداف ىال 3 1 وه الو 2*7 دك 8 ا

 ا ورح 5 لازب معلا »# عاش را أم مراد ىلا

 ارها وا بانل 3 عطقذ #*# هزاهدح تا ىقأ ا وهاماذا

 ارءحمو اعدار عاورلا مو. #«# هيردع !سىعاش يجاهافكو

 نورك تن لاحرلا#ىرا ل د هاا كلاتف

 بثوذ دزالا يف اموي قدزرفلا يم لاق ىعيصالا نع ملسم نب كلام نب هللا دبع ( انريخا )

 ارمتت لو د هللا تدهاعو يش يم

 ملا اولواو دزالا خياشم تءاخلا م هؤاهف_س كلذ ىلع هاعاو هديكل أ ة.قلع يبا نبا هياع

 0 يوعيطا 0 2 ينا نبا 0 كاك 2 ع 0 5 قا نبا او>اصق مهم :

 00 د ا نا 0 ا ا هر :

 قلكلا لاق لاق تا.ح 0 دم | و لاق الام 0 هللا كيع 00 / يارا مملع ر 0 8

 0 شفخالاو يديزملا ري- هادا 0 صاقو يبأ نب دعس نب دم نب مهاربا لاق

 نع 0 0 | هب ا لاق ياكلاو 0 ه1 رع تنح نس نع ير كسلا نع

 3 قدزرفلا ىلاف نام نإ نانأ ةرامإ يف ةنيدملا قدزرفلا مدق لاق ةديسع يأن 5 7

 نررعع نيبوت 0 ةق كدا | كَم 0 دس مالع أهماع علط ذا 00 نادشاش مه انيق هلع

 كد اكل
 كل ما ال تأ ند قدزرفلا هل لاَقف اذه لف ع كلدك ا لاذ اهرعاشو برملا ل

 0011 نأ ةفاخ تلقف قدرررفلا أ لاقو لإ رف انوحم دصقف

 كيلع هذ عا 0[ راف 9 د كنان ناسح 7 لاق دقو رغم ةيعررو فعلا رعشا

 0 مث باذك 02 0 الاو لف 5 رعش ١ هلك تاك ناف ةند كلجؤأو

 هلوق ىلا غاب ا مآ«

 امرمىع او اعارداو افويس # د

 امده 35 انضوح عنك كاسعو د ةياصع ءعم 0 اندر ام يد

 ا
33 

5 
: 
: 
3 



 وير

 دم يو طارد كايف وعر عواد سلا

 را 6

 ناش للزب نو راسي رك لوي جن ؤم ناو رود 0 01

00 

 لوقي يذلا كنم رعشأ تبذك تلاق انأ لاق سانلا رعشأ نم
 #« مام هرايز 0 # ا ةييحلا نك ٍيسقم

 ماينلا عجم اذأ ينآرطيو * ها رأالحبصأو ىسأ نمو

 ماويلا يف اهنلا داع م هؤحر 50 تاق هدم 0 كتمت ل 1 ذا ول هللاو لاقف

 00 ىدلا كن 0 اق انأ لاق ىانلا ر كا ٠ قدزرئاب هل تلاقف ياما

 رازر ينحلاو كريق ترزلو * رايمتسا 0 ءارحلا الول

 هل راو ىلع كت ليلا اقر هادو ةلا فران اال :

 , رارسالا تفعوشيد نوعا مك اهشارف عيجضلار ادا

 [ ةيراح | مسار ىلعو ثاثلا موبلا يف اهب ا م عشا تلاق هنما نط انا لاذ

 تا ردع تب تلاق ن1 لاك أ انلا رعشا نم قدزرفان تلاقف اه. هن . دتشاف ة يظ ام 1

 لو يذلا

 اذان نيح : مْ اننا »م: ضم اهفرطو يلا ن ويعلانا

 اناكرإ هللا قاذ 3 نهو * هل كارح اليتح بالا أنعمت

 كيلع املسم تئج امنا تنك ذا اق كيلع يل نإ هللا لوسر تباي اه لاقف جرخاف ّق |
 1 هل قاض امو قي روش ند ايش كاف لأ تدرأ نيح يف كعءذصو يايا كددكت 0 ناك ا

 ندع ته ناق توما قج ةئدملا قرا ىلع ى قرد 6 حورو ودل اءانلاو يردص

 ا نم جر تذاك قع د15 نكح ا ىلع يتلا ةيراخلاا ةلشع ردت يف ىككا
- 

 | د وهو جرد لاو يف قع كير أ دقف ميد نسحا تلاقو ةناكلف ترض ْ

 دؤو لاق ينئادملا ام”دح لاق ىسوم نب دم انثدح لاق كلام نب هللا دنع ( انريخا ) اهطيرت

 1 ماقأف تاتا نضرضو اوفرطلا اوت تورش ةيوام# ىلع يد 2

 الغ وعو ةيواعفت ىلا ق دز رفلا جرش لاا ات لك دافدقلا ةيواعم ان تا د

 لاقف ةيواغم دن نك لكو نيظامتلا نين كد د نال ا 0

 هبتاقاف ثارلا ناكتف 20 انترو يواعم اي يمع كيبنط
 هماذ يل دءاح ب ر> ثاريمو * هتلك ]1 "تالا ثنا رز لإ اق

 ةسدلح لتلقلا لولا نو تلع # هيلع ىف همالا ل نا

 هينراش ماما ضعوا يل ءادالد © ةييعاشللا يفر.الا اذهناكولو
 رائد فلا ناكو تاتا همت ثاريمهيلا اومفدا لاق قدزرفلا 111 نه ةيواعم هل لاقف

 ةدْييعوبا لاق لاك ديزويا ارا كاق يراش الإ رز يلا نع لإ (٠ 0 () هيلا عفدف
 ا مث ت ردو دا :2+ مماو ةدراب ةأدغ يف ء| لعل ضع دنع نه قدزرفلا فرضنا

 تاق هب تزد>رف امن مقل يننا ن“ دا رع ا
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 ب تبع 3 اص م ام تلات لا دوو دنس هلا وعسل جا 00ج تتلق لا دعع همي سسوس هت تمل دك م دم تصنع تاتش قش توج _ نا ظنل 7/1

 0ك ةيز2 تلحر #* موق راذن تال د اتم و

 وبا لاق لاق يسوم نيدمح نع هللا دبع (انربخاو ) رعشلا اذمب هاحبهف ريخلا اريرح غايف لاق

 1989 كةداصق تقني وهو لدّرمشلا لع قدز رفلا فقو لاق اناككأا ضعي انثدح لم

 تاكا رح نا كرد نيمو < ةعاطو امم طع نم نيب امو

 ةداكأإ هللا كراال هذح لاق كضرع نكد واىل. تلا اذه نكرتل كدرهشان قدر رفلا لاقف

 هل وف + ا وا ييأا يو م ه3 أمف 0 ذيتأا هن د. سع] يف وهذ

 ايدل كب 00 نينح #2 00 أوز ل ند

 0 رك ةدئاع يل! 1 0 0 3 3 0 هلع تب رمضف قدزرفلا يبا َ

 دنسلا ىلا ىزغا يل انا نأ تلاق هنم كصالذخ تنءض دق وه امو اهل لاق يب لزن سما نم

 هلوقب مك ىلإ ةقق 1

 00 5 رهظت #8 قداح نأ وكسالديز نب م

 اعارش عوسام ماق ةمركط * ها 85 ردح ىل سهو

 | مار ةراع فاما هر ةلايَو 3 بلاغ معاي تدذامؤ يننأ

 3 هادو نإ اح و ندم 6-5 هك ااندعا 2ع 2 0 ند ةعم ند 0 2 ؟ ضرع لاق !

 نو نيج ندم ان ردا لاق كلام ن 1 دع( نرخ ١ هلهأ ىلا فارصنالا يهل نذاو
 اذسو انكار ءاوش لاو سأرف اني ىوشنا اه هللا هل قادصل قدزرفلا صصص لاق يع.صالا

 لاق كلام 5 هللا دنع ا ( 0 0 بارلا 00 عمسلا قاع ءانغو أريعس

 0 0 0 لاق مدع 5 0 لاق كالامنب هللا ا ) 5 0( تردقام قا نا

 عاقل ةعاسلا ىلع 3 اعرو ءارهشثلا 0 لآ سانلا 2 دق قدزرفلا لاق لاق ميلا ماشه ا

 0 دكا نيت ا كو ٠ ١ ىلع نوهأ يءارضأ نم يرض

 ا

ْ 
| 

 د ولهللاو ينارب ا 0 0 ةفحاميف ان 0 2 رظتنن 7 7 اذسادف ظ

 إ

 ٠

0 
 00 ةلثس نع تاأس 0 أسمح ت تادف ددع ملا ف 1و لقفشوبأو قدررفلا ناك لاق ظ

 قدزرفلا اقف [امنسَم نع هتلأ و لقفشيأ ة هيه تثأر

 ريصلا ريغدش لاو ىدبيلا باري * رئاح قأانع حديش لةفُش وا

 يل رعأ رد 12 ونا لاق خلا اذيه لثلاذه لها هلا نا دب ةارأآ تلاقف

 يك لق ىئاذلا اننا لاق ئءو» نب دسم انتدح لاق كلام نب هللا ع (انريَخأ )

 فد زرهأ ت تأاقف هل 5 هلع هللا تل قاع ن يملأ تل ةنكس يف 0 هندلاب رش 06 قدزرفلا
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 ينئدح لاق كلامنب هللادبع (يف ريخأ) الالح كادؤأو اما رح كلام هللا ناسا ف 1
 نام ىلع يمشاىلا ةربس نب رايلا جاجحلا لمعتسا لاق يعذخفلا ينثدح لاق ىسوم نبدمت

 رابخلا هيلا بتكف ةيراج يدهتسي قدزرفلا هللا بتكف |
 دنس دا نم تظن دقلا هه. يراو ايدول لا تتك

 8[ قدزرفلا هباحأف 1
 ءا نم 0 يدعشا نو 8 ذايحك ناكو رابخلا لاق الأ

 ل سرحأ ت تنك" اهلنا يع ناك كمأ نأ الولف

 0 م” ىضغا نح كنا 1 أ ما يبأ ناو #

 ديد "لود كش #0 ا م تددقل اذإ

 ارتطلاف كرا لاو ف رالكاو نه 1 قدزرفلا عمس لاق يممصالا نع هللا دبع (انربخأ ) ا

 || اذكه اذ 8 نوك ناو ةبايالا لاقف محر روفغ هللاو هللا مالا 0 اهتءازد ايدل

 انثدح لاق كلام نبللا دبع ( انربخأ ) نوكي نأي 01 اذكع لآ مكح زيزع وه اها ليقفلاق

 رق ا وهو رمل لك را رد 1 ُ يمصالا لاق عم 3
 1 تيه دقف كلبا ةئيمىلا ترصف كولملا كت> ا و 5 ا دل لاقف هسفاس

 هحدع هيف قدزرفلا لاف ريع ةباع كل

 ل مباك سانلايف ىذلا حامدلا نا

 ءامعتب ءالا عبتيو اوفع « هردكي نم الب ليزا يطعي

 ا الو لبا يود اونوكي الا # مهرواخت ا اذاامو3 رذام

 قدزرفلا لخد ةدي.ع آد لاق لاق ةحاطنب ىموم نبدمم نع كلامنب هللا دنع ( ينريخا (

 لقي اا عرق ةرووشملا ه«ديسق هدمت اف هدرا نأ ا
 اهامثو يديللينع ءافكو * دم لياخ ىموم ا انآ اف

 كرعش بهذ لاق كاذ فك لاو خريشلا عانراف سارف ااا ةنلاو ك1 ينأ نا لاقف

 ا! مهباسحا لثه بسحم ينئح لاقف اموق يعسو ديلولا نب سانملا يفو ديعس يف كرعش لثم نإ

 اف هدب عضوف ا 0 هيف تشطب هل ىعد يتح لالب بضغف مف يف وةك كنف لوقا يق

 لحي يلف توع يتح ىتبي اماقو هلفن خرشلا كافك دق اولافو دانس برا يت

 لاق ىماعلا ماه نب ديعس نع يسوم نب دم 1 هللا د.ع ( انربخا ) تام يت> لوحلا هيلع

 8 كا اف ا دق ةماعلا لاهل بحاصل لاو فل هلا ديرب وهو ةماماا ايا رش قدررفلا فرع

 ةيرقلا ىلا لد ىلا قطف لاق كاتم نه كل دب الف لاق اينإ كلل بدصا نيا نم لاق ايغب

 هعم اوُمعيف قاطلا اهذخا يتارما يح“ ناف لل.ة ةارصا نم له لاقف ةيحا قدزرفلا كريو

 يناك لاقو اردامم ل# را ُ امثاو هنم تند املف ءهاطغ دقو قدزرفلا ىلع اها>داف ةارضا

 لاق دق رخل هقأب انف ول ازنرح ىلا
 ي



002 

 ينوريخم مل ل هللاو لاقف همساب هوريم لف ه.اام لاقف ساهل يف هعم موق ىلع قدزرفلا

 ماكي ال نا. ساثلا قحا قدزرفلا لاقف ديوس نب رذنلا نب مهلا لاق كلك كن وجهال

 0 مسا كدخ مساو راخلا م 7 كرب ماو 0 ما عام مسا كد نذل ١ اذه يف ١

 هل اناَقف انا را لع مدق لاق نييوزرقلا ضءإ نع هم نع ريبزلا نع هللا دنع ( انريخأ)

 ءاندشتاف اماودش 1 لاق مهدي , يذمو موقلا ءالؤهام 3 كل رير> انيلع مدق

 مق وا |[ نشك ةدرصق

 ينابض !مءاكم نم جر و لالا 0 3

 باححلا ت تح ةيح كااخأ 3 نوواكخ] كل م

 انآ ان :كيلع 00 هام ا أر أماف اا نيو نواكاناد_:ءو ريغدي ههجو لع لاق

 هه>و نوناكلا ةيحان قاما دحنلا ءارعس ينشاف ةءج أ تال سل كلا سارت

 ىتا لاق يمذحقلا ينزي_دا لاق ىسوم نب دمحم نع كلام نب هللا دبع ( ينري_ذا ) هامداف |

 ا كل نر ل راح ةيوكلا ىلإ هجوم التت ملغ لع نت تقلا ىدزرتلا

 كلل نأ[ لاك كءار وات هلا و هيلع هللا تاولض 000 1 لاق هديا يذأ نمت ضداسلا |!

 000 0 نم عب رقو ا سم كانو لاق كدع ىدباو كام ننال, نتمنا هلا ١
 برءلا تيضَغ ناف قدزرفلا لاق هيلع هللا تاولص نيسحلا لتق الف لاق هللا ىننود_كانيو أ

 اهدزي مل ريغتب ملو هياع تريص ناو اديه قى واه نع مود.سهنا او.ءاعاف اهريخو اهديسنإل ُ

 كلذ" ىف دعسإو يمتللا 2١ 4 داضرالا نا

 لزاغاا اولزغاو حالسلا اوقلاف * 0 نبال اوراثت ل منا ناف

 ا يان لأ 1 |١ لاو ىعمصالا ينندح لاق مح وأ ينلري_> ا لاو تالام 0 هللا دنع (انريخا) ْ

 رعش تدب تووس رو لامار قع نإ دفلك ك ءاعاهدعا فقدزرف هاا هل اقف كا عب رأ فقدزرف أَ

 لاق يعوصأالا نع يارا للا ينم دح لاق هللا دمع (ىنربذ |) ينعبهذامرثب 0 يوها اناو

 ٍإ مهم ىتف لاقفءام ىبتسأ مت عادل مهند نا يب 7 فى رمصنا ّ هل قيدص 1:6 قدزرفلا دقت

 هنف عركا املفءابأ هلوانو هلع باذ 7 0 / الط رهو 0 بألا ن عال مأَقف اني ١ لاقذ ال وأ

 ينك 0 0 كتملعام يناف 0 كاز لاقو سملادر < ههحو رمحاو ةحادوا ا

 لاق ىمذخفلا نع يسوم نبد#ت نع كلام ن هللا د. (انربذا و) يغءم كفو رعم ىنغو كّشدص ا

 راونلابتثاغةساف ة>ح.ضفلاو ءاحطااهدد موهءلعتعئتمافاوسفن ىلع ةشرشةاصادارا قدزر فلا ناك

 تاخدف راونلا تءاحو تاعفف ىنيملعا مث هلي هيدعاو اه تلاقف ةصقلا اهياع ٍتصقو هنأرما د

 ل تركو جارخلا تااقط ف ةيرادا تاما تددلاَف ىدزرد || لدد 0355 5 ًأرال 2 ةادلا

 | اهقراوتلا ترهو ةلادلل افاخ َه أذل :ةيادترا دوو ةادلا ل راصف قدزرفلا اهمداو ةلدحلا

 لاذ عَدَح هنأو اههفن فرد قسافا هللأ ودعأاي هل تلق 2 0 اعل هتيحاص . كشيالوهو



 ىنحأ انأفأ نييرمشالا نم ليقف وه نم تلاسف تئد اذا تئش اذا هفلخ نم لوقت ةأرلاو ْ
 لاق كالامزب هللا دنع 0 تك :ماوتاف , نأ تاك 2 هللا كا .>ال لالاب لاق كلذ مأ

 نكحضن اللاقف ن . ملا ا نكحضف ل رم خ ةلغم || كللامت م نهاذاحاماف 0 0 هئاغب

 || كنمتسناقاهارأف كمأ نم ثك ا.قا كتلمحام نهادحلا ةلتلاتف تطرخالا ىلا لح م1

 |! لاقفيرصبلا يل ينأ لاق ةاتسألا اذهنو نهم ثرهو هتلغ كرحف 0 اطارتذ

 ا* طن نب ةرهك لاق داتسألا اذريو قط هناسأ نعو هودجم قف لاقف سيلبا توب دق ينا

 لا قيستا كيلا ب>ا اها لاق تديحأ امع لس لاق ةلئسم نع ك كلاش نش را در :

 نكلو هقبسأ الو ين كال ا نوكن نكلو هتف هتقبس ناو ينئاف ىنقبس نا لاق كقْسي ما ['

 | كتارسأ ددت كرري ىلا ف رتطتت نأ كيلا يح ا اعأ لاقلش ضم نبا كاف م نع كولا

 (فيخأل لب 0 هع 3 دق ناكو ريدعتف لاق امته ع اضراق هر 1 لدحر ربا ىلع ةضباق |

 نا ها لاق هللأدع

 ل

 نسا نم امغاب "دق 2 1 لاو 0 يح 0 0 3 3 اق نس را

 8 لاف هذ ه.>اصل 6 دحاو لك ىو 9و امحاطصأ وأن مك تربرفو امغاب دقام ا

 7: 8 4 ١ 7 ا طباع لا و ع ما َللاةئم مكيلعر شب لاقفهملظ ىف مهقيرط تكلف هناا نوءلظي ينابا تدجو ريمالا هللا حاصأ |
 75 د لابد ل وا 9 ب 5

 ىعمصالا انندح لاق يذلا نأ ر مع نب دم انم دح.لاق كلام ْن هللا دبع ( يف 0 وزاد هللاوناحاطصتال | رد رمان هج نعال 1 1 00 0-0 3 8 :

 سعاشلا قدز رفلا تنأ ىل لاق ةيم ناقهد باوج يفايعأأم 0 وج ىئايعأ ام قدزرفلا لاق |[
 نع ىلا يبحر ف لاقال تاق تنبأ ةئوشيع تو.تقأ لافال تلق ينتوبع نأ تو.أفأ لاق من تا 0
 لاق هللاد.ع (ينربذحأ) عنصت* يش عادات | ع2 نانوك ار كرت مل كليو تلق لاق كمارح يف |

 | هل لاقف هيفهتلغب عرشأف ءام هيف لج اب قدزرفلا ىم لاق يع.صالا نع بيبح نب دمت انثدح
 | ةرجحتطابوذك كنال لاقكليوملو لاقك يلح رهللاذ> كتاغب ع شيبرح هل لاقي ةرصبلا/ نو
 0 سانلاهل وق عملا نام يغمو سدع هتاغبل قدزرفلا لاقثةرمكلا ىلناز

 راصقا كرمش ىف كاش ام قدورفلل ليك كاف ريشرابلا ن نإ نما > نبا ن ع كلام |

 11 كرات نان 06 ليفو مناك كو نتا يفو رودصلا يف كحا 5 ينال لاق

 دحلان هللا ةديع( قريذا ( قلعأ سانلا ادا قو اسوأ ناذنآلا يف امال لاق كللاوط نم

 نم كءيسح لاق كت 2 ىف رسدقت كالام ةفلع نت. ل.ةعا لحق لاق كرامملا نب كا

 ندع ا :نغ يذدفرلا دوكش نب لع نادعخ نع ( ينرخا ) ةيقرلاب طاحأ ام ةدالقلا ||

 هلا تارا كفا رع اما قدرزءا ير اردتلا نر ديوس مهلا لاق لاق رص يآ متاح

 لقأف قدزرفلا توتفلا ري ىمست برلاو لاق اءقيوسيف ءاسنلا هرسك ىذلا قدزرفلا ا



00 
 دي 1

 د4 ةلومج عمبش و سود + شعأ ملهي دملا عا هه اكول

 0 تدق فارع »+ تاقجلو اد ف

 كلدص يم ل اك ىلعاعاقو توملايرأ »+ ىنااف دانز ند 3 تاقف

 ن هللا ديع نب صدع نب يدع نإ ور# نب حرش نب ا نيكس هانز دايز كاله املف

_ 
١ 

. 

 دايز اهقراف نيح اراهح # تاو مالسالاةدايز 3ك

 لاق قدزرفلا كلذ غابق

 ٍ 0 ال5 كراد ف ىرح ع اغا كغ لا يبأ نإ 5
 ظ ل كا هنادع لع يركك © ارئاك ن ايم ل 1نم أمايبتأ

 ا ةعرسصلاب يلظب ال هبا # هم لل ا هل كو ١#

 نيكسم لات 5

 ايل ىريناالاموقلايف ادعاق الو *. ًائاق تسل ىذلا ءرملا اهبأ الأ
 الوعود ل وأ يلا 5 نإ ا 01 0 لد 2 ع

 ا .اورلا تعر ٍ د كل ب تووس * ىدنلا

 رطدشا ترهذ 4 انا ”دكسم يف و> مب كا م 3 لوش ناكو ه4.ع قدزر ماا تالاف

 0-0 رزواو رم نبور عما

 لاق كللام نب هللا دع”( 0 2 رهدلا يذم لع .ةعيضاو 0 تكسنأ ذآ يرن

 ناك لاق يم_ىالا نع رصن نب فورعملا متا> نب دحأ انثد>.لاق بيبح نب دمت انئدح |]
 رعش ترن تلق يلا لاقف اموب:قدزرفلا 0 لاق رير>و قدزرفلا ةيوار ةيطع نب هللا دبع |

 لاق وهام تاق ةغازملا نبا هّضفن نا قلاط راونلاو
 هلواحم فكك رظناف ا تمر, 18 وزان ىع يذلا توما ان

 نتف لكلا 00 1 2 تلو لاق 3 ل تاجرا لاق ت1 0 لكدا

 كليو وه 6 كا هللاو 3 هه كاف" ضد: ا كنا را 0 قالطا فاحو ادب لاق قدزرفذ ملا

 ع

 ُ بارغأ نسا تداك ت> هردصو ا لع هيام و: لمرلا ف عرع لءدف هانأ هكانخن اف

 لاقو قسافاا هءامأ تّقلط ةزر> وبا انا لاق

 هلاك 20 لا لع يسن“ + . داخ نديلاو توما ينل رهدلا |
 ل ا لكل ياو هال يمن أف قدزرتلا ىلع كمدقف لاق ىدانلا لإ لحرا
 يبمصالا انثدح لاق سبح نب د# ينريذا لاق هللا دنع ( قو 0تودك ده كما

 لاقفاو و ةماعلا نم ه1 عا هدو ةدرب ىنأ نا لال, ىلع قدّرر فلا لد لاق ةديمع عبأو

 5 اذاؤ تدع > ىبمالا للا حاصأ لاق كنافد ند لاق ال لاق | كا 6 نسا 0 انأ ان 1

 لوهوع زر ةذحا ا اذاؤ يدر ا هقاع ل يد م هه اع ىلع مهم لجحرب

 7# ادرج الا ان وأ ةلبكو # د نزهو 5 ت.هو تن



 نانو

 ا

 || ١ , دعس نأ خا [2و 1

 هيه اذن" 0-20 :ه يسعأب كف. صو هفرض 0 0 انناكن مو

8. 

 ضاع اولا ككاو »* ةييحرا ام 1 ع لاقو #*

 هع اع مجحتلاالع د تردص امو # ل :-وىلار «ىتاملاوت>بصأف

 هع است نا ع يراد ؛ ماظ «# اه : اك قرقحلا كا ا

 ه:طاخم ليسأ لمص نع حبصلااها# ىلتاف ةيون اه ذيع نود تر

 00 اكان ىكر 0

 م تا يد اونلا 4 ا

 تن

 يناقالوإ كملاف

 لاقف نمأف مهرواجف كك و 0

 مدهز نبا 8

 2 .و * عدرا

 دلاخ ورمدل نيب ١ قدصق ارعاو نإ العلا ىل

 دهاش 1 ايفمولضفأو دعم وقلااذا # و ا اع يناس

 دحاوب سدلف هالو. كل كب

 قدزرفلا لاقف هقداي مف ةلؤم ىن دحا ىمقفلا مدهز نب ىلع همثا هصوخشأ دايز غلب املف 5

 اوني ركب نيك نوفا + دج لف ةيسملا نإإ تام دقو

 || ناكم * توعض اناني ناجل ىلا تراك

 ءاطعال دايز ىناعد

 ا و دابز كيعو

 5 ايدلدومت

 نأ تدشد 3 9

 يلا تع

 باللعب

7 
2 

 3 5 دما يداعلان

 ع مغايم ف الأ

 0 تررف دق ىنا

 0 ا

 يراقلا ىلا دعانا
 ا ا تباع و

 مقف وذ ىلا مه_طغل 1

 لاقف ناقلا ىلع اهب لخدب ناكف ةئيدملا قدزرفلا ماقأف |

 ند 000 0 اذا

 هُو طع تك

 مشب ا فرح

 لاق

 »* هحاد

 اني

 # ادا

 لى. .وه درس

 رانا

 مقفحلا

 دد_<مل نار مكعب ىلع نإ تضف جاعلا

0 

 | اة دايز نم دز رولا باع ل ركب نب ىلع نب بعص نب ةباكع نب ةامأ نب نصخلا
 1 هم أ نأيف 2 يار 0 ةيواعمل ةنيدملا ىلع وهو ةيما ب ىداعلا ب كيما كَ ىداعلا نب لييعس ا

 هل ذاك يف لاقف هتيطعأو هتنمأ يفأ ول لاق ادايز نأ قدزرفلا غايفديس ١]

 أرقو تدسد وذ قاسام كد نب نك و 1ْ

 ارث م ى ريد ع لاحر نإ مهءاطع دا را

 اركب ةجا> و |تاحااطلا نمناوع

 اراه ة>رد#وا داودس مهادا

 ارفقلاد لاا مضا رعتساو ل الا ىرسس

 ةلذاعم ديربلا أه ند

 درهسد ىمح ام عاطسإ 3

 دوس [!ةترسانرل نع يداش

 دييعلا تيسانو قلما

 دورقلا تدسانو ىنيسابو

 دير ع نر كف نكلو

 َك قاثتملا 3



 ؤ 3 ذانأاي هيا لاق مث هاحتساف معو ل اً دف هل نذأف اف باولا ىلا انمفدأ يح 2 ا

 هلدشن ا 0 امادشنا

 0 رمضم 0 اذافال> الو # مذ عم ملام سانلا فات

 رصبلاوعمسلا امقوسؤرلاا مق © ا لها ركلا امن

 رظلاقروسغاماذاف و.ىااالا .# ا نم هللا ريغ فااخن الو

 ردشلا ا يفاف> ىقأي ا هلق رع نك لعد نادكف ظ

 رجحلاغضاملاسرمضا نيلي تح * مط نيلثال اناف كولا امأ

 | ةعاسلا ىنم هبلقل ذآ ل تيك هادا ماأأل ككأ لات كنس وا [كخإا 5 ا ماق من
 |! ةقلحيف قدزرفلا ناكلاق ةحاط نبيءو٠ نع بييح نبدمم ىنخثدح لاق هللادبع ( ينربخا ) ظ

 لوش يذلا نه رذنمال لاقف يديعلا دوراحلانب رذنلاامفو عماجلا دجيملا ف١

 راخملا هدر ليلا 3 # ميك يب 2 يادجوا ظ

 لودي ىذلا وه مك.1لا ابااي قدزرفلا لاقف

 ارا هوكلا ىدم - # ريز دَحو ةوبق 5

 راقو ب شخ مهايخ او # ركب ع 0 ليا اندجو ظ

 'ا د لاقى وم نيد يندح لا لادع ( يريحأ) مالكلا ىلع ردقام يت> رذاملا لحل لاق

 0 لود ًاثنأف ءارعشلا نمموق هرخافن نأو سم ينب ءافاخ ض٠. ىلع قدزرفلا لذ د لاق يموصالا

 روكلا ىلع ينتفل ميرلا ذا يلث. * الجر رمثعم نه ةقان تامحام

 روحهم موقلا ءامد نع مظعم *« ةمرك» دنع ىفواو اموق نعا

 لاقف هيا هللاقف

 ريخاو مالسالاب ةيرباا ىلع # اهاضف هللا ناف اشيرقاالا

 رينادل تافوثم ءاقللادنع * امسح نأو ص ىنب هوو ىتلت

 مقف ينبو ىلثملا ةليمرنب بهشالا يحاهي قدزرفلا ناكو بيح نبا لاق هلدوو ماع هلطفف

 رمّصأ نب ب .٠نب ةليصخ ن ىسبع يناف لاق لد.:> نبراج ىف نهد ادايز اودعتساف ممب ثفراف

 نم عيج يناغفلدقو ينفاخأدق لجحرلا اًذهنا ةل.صخ اني لاقف زينب ن ردم عام || 0

 ناد م ءااب قحارأ دب راينا لاق م يلابل هدنعناكف سارف ة انأاي كبا.ح رق لاق و>ر أ تنك

 0 مهرد فاأو 0 بحرأ ةقا 2 تت او ةعسلاو كا راما

 6 رسم 1 دقو حبدأف تاو. الا نم هراح ا ند ةعم يدع ل اليل دنع ند رو 0

 هحدك لاَ ثالث

 اا وا راو ساتان < ينا نم نال يزولاعينانك
 همعا 0 الم عفش لاملا اذا نإ العلاو م راكملاو يعد وا تف



 لايسلا ىدقنم ءالبخلا نم # ريش يفب تير تدهز اذا

 لاقف مهاحهف هن اولانف ةريخو اعيذح ان ال بولملا وب بضغف

 زابدلا نيا هالي ىو © كش نو تاوجا نك

 راغملا دسملاب جاسلا دوق, * نكلو اسرف دق, مل كرا

 رامغلا جحالاىفليللا ليلد # يحي ني> فئانتلاب يم

 زا كل نول نيو «2- رك ذا دك ارا

 نه.قدزرفلا فاخ قالا! فيعني ناماس هالو ةيبأ دقت قارعلاو ناتار> بابان ْ
 : مه> دعي لاقذ باهملا 8

 راع_شالا ىلع ةرهاق ءارغ # ةحدم باوهملا ينب ندم الو

 راسلا ليل 'يذتو يملا ولم * اهؤارش اهءاءأ موحتلا لثع

 دايعالا قادتكح اقرالخو يرقلاو لاما نعنامطلااونرو

 رارفلا لقعمو عيبرلا انك © ةياقؤ 'قازاعلل ”كلبللا ناك

0 

 تك رد اوك كلا ا ْ »2
 1 نا ديزي مدق ا1لاق يع.صالا ينادح لاق ريح نبدمم انثدح لاق كلام نب هللا ذنعا نر ا

 | لاق قدزرفاا لا نأ دال يبا قدزرفلا قادص ناكو دما ة.مال لاو اطساو باهملا

 راز>الا قئالخ ريذ 6

 ا 3 ىكلو تقدص لاق افك سانلا يخساو اوفع سانلا مظعا ديزي نهكناف اذام قدزرفذال ٍ

 || برضيف انا يذلا قدزرفلا اذه لوقيف ممم لجحر ىلا موقيف هبارب ةينامعلا دج اف هسا نأ

 اذاو برعلا يفوأ راص دق ديزي اذاف يقيد ىلها نا ثعسو هقنع برعض) ديزيويلا ثعبسف ىقاع

 عقو لو ذأ 8 لاَ لاقاع يدرب 0 لدفاا هللاوال لاق بهذ دو كلذ نيباهف قدزرفلا

 هد> نع هنأ نع نهرا د نب ب وقعا اًنئدحو بدي نا كاق هللا ةنء) هع هسفن اذو 3

 نحاملا ةمقلع يبا نبأ موعمو امف نودربتي 5 قو ااا ندرناف عم قدز رفلا لخد لاق ْ

 هلا ىلع بخوف اريرج كلذ غاييف ىدل> هدل- سعال مكلايو كوقيو ثيغتسي لع سانلا

 2 ينندح لاق هللأ دمع ( يبربذا ) هنعموفك 08 مه دماج لزب 0 كوشي يذلا 4ئم ناك دق

 دشا نم ناكو أمه رف قارعلا هللا دع ندلاخ ىلوال لاق ةداط نب ىدوعم ىنت دح لاق بييح نا

 ديري جرخو هبايث اص ن٠ يلا سياف قدزرفلا نب ةطبل لاقف رازن يلع ةيبصع هللا قاخ

 هيلا دل ا ولف تكياع ق6 ةييصعلا ن* هفو يفاع لحل اذو نأ تن اب هل تاقف هيلع مالسلا

 لم>ف ةل>رلا ىلع كذا دق كناف ريم هم كذا نأ هللا لعل 0 لع كمتادم هتدشناف



 (؟م)

 تلق اع 1 نهو تلاق م نه تاقث اها نمو اف ريض٠ ند كك لاق فر نش كف نا

 تاك وارانأو كك 0 تلق قدزرفلا هللاو تعا كاف ل1 ا ايه ىلا |

 0001 | 11 15 كلا هللاو وح انا لاق وه تنا لب كلاسأ كابن 7 كتيبروت نماابعد |[

 000 2217 02 كيو فرداف تلاق لأ تاق انعر نع الإ اننا اقرانم تا ال ْ

 لك عمو نرخ نودور دو نرارش هن يف نطاعفذ ه.هفأ مل 'يذب بمايحوص ىلا

 يه>و ة ةأاو نيطلا كالدب نيرمضأ 2 نيداعتب ن اما افك ءلم نهنم ةدحاو :

 00000 1 7ك ذل الوددم ترصا يهحو لع تفقولا يلاثاو يع نالعو |

 00100 كلر ضو اهارداو لاح وشاب احيطتس قتكرتو ياقن ةجالا تيكر ' امدح ا
 تفرصأأو امففجو يلامو يه>و تاسغ يتح ناكملا كلذ نه تاز اه انكيني نا دب ال هنأ

 نه لوتس عم يلزنم ىلآ اب نه>و دق يتاذبو يدق ىلع يىلزنم ىلا مالظلا ءيحم دع

 ا و كيلا انه>و دقو انك ملام انم تباط كءاوذا كل لوقت هل لق ناقو

 لوط كرد ا( ادع ثدح“اذا ناكف 0 اذا كنءامخ 2 رس كتليا رئاس

 يناد_> لاق يارا مم وبا انثدح لاق كلام نب هللا دبع ( 0 )16 ترمه

 قدزرفلا لاقف ييراكلا نكمف ءارءدايز تام ا لاق مسا نب ءالعلا انثدح لاق يمصالا

 اردحم ذا اهعمد لالض يف ىرح *« اما كينيع هللا ىب | نيكسما
 ارصرقك 001|0 لع ىر كك .« انك ناس لا

 0010 0 مسا < قال 5 هل لوقأ
 ءالكلا اًحدح لاق واسد 0 لاق يار ال 1 ينأ ن تا كالام" نب هللا دع ( ري (

 00 ٠ اناا هل لاقف ار رح قدزرفلا قا ةقراذألا خلا 0 تاهل ١ 01١ القا ]سنا

 هاج باهملا ماكف مهرد فا كاطعأو ثحعبلا ينع مضي قح باهملا ملكت نأ كل له

 95 1 ءرمصلا

 0191 لال اهلا لاقو بولا ةأرخا ةريخ ىلإ كلذ اكشو هتريشغ نم لجر عيد همالف
 | اغا تاهملا لاَ ةيريشقلا ةرمض تنب ةريذ هتمالف هشدصو هن ريشع ْق لاس 2 لحرلا

 ,. ًاعيذج وجهي لاقف قدزرفلا كلذ غاف هنم 0
 ناين نو كوبا عيدج اي كل « ىنب اش عيذجاي كراد ن 28 نا

 نابل قئاث قوق“ هيبصخ «

 كيلا ركااذ سمارسعلا ىف <
 تال ىلإ كيزاع وح 6 اسح اهارد

 دعاق ةئيفسلا مزمام هلو

 ا يف عف عقد لظي و

 نك 1

 ةريخ وحم لاقو

 الاد ند قللا اضع رشةك « زيستقا يب هلالا رثقاالا
 لامثلا الو نيعلا يف مهب * اوبؤي ملةريخل اعرف

١ 

2 

7 

1 

0 
 اني

| 7 
2 7 

2 

 ب 3
1 8 

5 

3 
4 

١ 



0 

 رام تلقف ءاملا يف تاءقنتسم ةون اذاف ريدغلا وحن ريسسلا تذذ_غاف ريدغ ىلع هفوقوم
 ةلغيلا بحاص اي هللاب هللاب يننيدانق نونم ًاييختسم تفرصااو لحجاج ةراد موي الو ظق مويلاك

 اري ط الا هللا ناقف 0 كلا تا يف نهو نول تفرصناف ' ى* نع كالاسن عجرا 1

 | ماطف ةزياعا اه لاس 4| 3 هنا 0 ناك مقا أما نا تادف لداد ةراد ثرد#

 ارددلا مول ناك يح هل ضع 0 اهروزعل اه اها“ ند هع تاط ْق ناكو املا لص م 0

 لقثلاو مدخلاو 0 ككاو نا احرلا مدَقَت و 1 ىلا نا كلذو لداح ةراد 0 وهو

 ضرالا ن م ةباغ 2 نمكف ةولَع هموق عم راس أم دعت 0 نقلا ويصا كالذ كك أولو

 ضعب انع يهذف.انازت ول ناق ريدغلا ندرو املف ةرمأَع نيفو تأؤ اذاف ءاسنلا هب صح يح

 نهانأف ةعانلا نكذب 2 ريدغلا يف ندع ندر 2 2 نوع دييملا نير هيلأ نازنف لالكلاا

 قدر فلا يرو اهعيح نواح 0 ا لا هو نكي 10 ودعم 3 سقلا و سمأ

 نكن لركا 0 لاقر 4 0- ص ىلع اهبعضوو 0 نول صعب 1 و هتاغل ع نع 030

 قدزرفلا لاو هدر 7 جر قد 7 هوب يافا تا ولوا موأ ةيراح يطعأ ال هللاو

 هللاو ال لاق انضعيل أ قئامفأ همم ة ةنال 00 نك محلا تا نهادح] ت 7 ف

 كذيدح يف دع ٠ نافو نويديأب ن :,4ةصو نلرعءذق لاق 0 أ 5 ةدحأو 1 قدعأ ام

 00 را هن اع .فكالد نيب اف سمدقلا 6 لاق 0 لاق 5 اع 0 روم تاما

 || ملا - 0 هللأ 00 ريع تنقب قد كلذ ىلع نعاس َ 5 ا 0 ةيحاب

 00 تأ رظذ تير ب الإ كبوت تذخأ نا مارح انأاف كن انيعد لاف | موا

 انتعوجوانتسيحو انتيرمع ناقيو هنلذعيو هنهاي أ هيلع نابقأو هتذخلاف اهبو اهل ميسو هت :

 اهط دكو أه د أه ع 4قء رادع م نا" انعم نإ نأ ف حط نكلا تت رف ناف لاق 1
 ل

 امياطاو | هان كد نو نذ م 2 لاء 2 4.ظت ا 2 0 هل اوءمدت مدخأاب حاصو

 دايو نوملغإو هعم تناك ةوكر ن٠. ب رمكلاو نوعم ل هد 01- امقليف اهديكو

 هعاسنأو هتيثيح ىلا انأ را تااقو هدر ,لهحأ انا ىرح ألا 0 ه:سفنط 0 انا

 ءازكلا هناا سوقا ومما اها لاو 6 اهامحي ' ةرياع ترقبو 5 هتاحار عاتم نوسقال

 سيلو د أه ريعل تراغ ىلع ها يفداع نم ا قيطا ال يبا كا ينيامحم نا كال دب الل

 ترّقع نسف | لوو اه ددح لام 0 اذاؤ اهايقف اهردخ قف هسار لذدي ناكف

 لزئاق:نسيقلا شال: ئزريس توقع عساس ا هما

 قفان كئيدع 0 ام هللا ؟كلتاق ةنحناملا كل تلاق كندكاحا ند قدزرفلا غرف ألف
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 دان ةقار ند املداو 2< دانا هرج هلا كدا تاق

 | فلة فاذاو مظع تدب اذاف .مهايم نيبام تدروف ليةعيئب دال تثطو يت>ح ىه> وأ تيضمو

 ىرقلاو لالا سالف كزنا ,تلاق 0 نيد تلتف, توقف فر را ةرفاس
 يعارلا ىلا يمساو أ 00 لا تلاهن سعال رحال نراك دق لذ املا كاجو تيعاف

 طق اهلثم اع هللا ف ا( دامو لاق !دوو ا رع ملا تح رخأو هل ام ذاف ةاش ىلع يدرف

 0 لح را الا ىنحيأف لاق“ ةنما نا ةدقنأ الا اا كفل

 ا اهيدحو اهبه>وب هنأ تابقأو نييلحسوولا اههدحو ىلع أمعقرب رمد تمر ا أملف نادر

 0 قل ص عراصال 1 نا ا 2 عارصلا َّق كال له نيدال تاَقف طع كلذ

 تاقف ب 2 احا اذا مدر يعر غلف: تشو. ماقف :كتع'نبا:تنع الول كالعام هلاث ااهف هيلع

 هللا وف لاق ينام ّ هردص يف ترصف هيأ || ينداد>ا م ىدذدي لع ضف ةيمكلا برو 1-5 و

 0 نلر تطرصض نا يمضن تكلم ىذتك نرحل تا

 5000 رقو مكلظ هللايز تلف ىررقلاو لاخلا هنناكافاع ارك تللس ك2 لاق

 لاحرلا 0 هل>ر ناكو همامزو همل> رب ّ هم تأ 0-2 0 ىلع قلاب 0 ذا ا ايف ا

 لو هنع عدخ نأ كاباو بيحللا اذو 0 كفرا 7 دقو تاكا يف رسام هللأو اذهاي لاَ

 نأ لاق كارا هه نهو تأ ند ا نكلو ل ١ تأف راند يتئام هب ترطغأ هللاو ْ

 يرابنالا دمحم نب مساقلا ينئدح لاق يح رخااذع ينج دقوةلحالا رن ن2

 ثدح نا اع ليقع ن 0 اع لاق يممصالا ن عادم هع نإ دك 6 ينادح لاق

 لخدو هفل تك روك 0 يش لي ا ف يب ا املا فدز 1 رفلا لذ دف 3 اذقلا املا ا

 لح هل اع تايقأف اهلا لاق يف 6 الا ل | لاَ 2 كالذ هل و ا 2 8

 0 0 0 سرا حا ناك ثباي لف لجرلا هيلا ماقق كيلا كلذ :

 و كب كناحلا ماقم اذه س ره انآ ١ ا نا حيرلا هإ لاقو الد للا 96 بت ” وف تر ملا ْ

 0 ريرجح نانالان اب كن 0 ينتعرص نا يلام ك<ولاقف يردحام كب ا

 ىودعم لاقف اذه :

 نو لازب ال ريد كناذ٠ # اهرشب ؛ ىظحتا ىلياىلا تكا

 نود صآالدال 06 0 3 »+ امئاكو تددش مزح اذ تاكولف

 هللا ع 1 ندسلا قيده هنن ف لاقف ري ا 7 رج غلب يي 001 ا هللا وذ لاق ٍ

 نَء انباحأ صعل يف“ لو لاق يم دؤعفلا ينادح لاق يدوم نإ 0 ينادح لاق كلام ل

 دود رطم ةرمصلاب انباصصا لاق قدزرفلا نا قدزرفلا ةيوأر يملا فدا 5 هللأ كاسنع

 تلق ة-هربل أاو>رذ دق اموق تائظف ةيربلا ةيحاب تدحرذ نق باود رئاب انا اذاف اليل

 لئاحر |ملع لاغب ىلا تفقو 0 مهر تصصقف تارشو ةرهس موعم نورك للا قياخ
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 : ااا 0

 ارصتءواسفت هللا قاخ ريخ ىلا * مزاح ةبلو ياكلا بنو دق

 أرذاتم اهود ند ها د ع 5 ةفياخلا ءانسأ ريخ ل

 أريغتي نأ ءا آلا كرش 35 37 اهدقعو مدح ا يا

 كالا ف 00 لوق كلذو 3 اهاحلا 3 00 مينا دق افاد 6 اذه ناكو

 اريمحو ا جديذإو قدا 2# ميلا كك ل ىلا م

 - قدزرفلا لاقو د

 | تا نمو مع 0-1 كَ امد د 5 نايح نيد لاح كارل

 ا برا نهرو »لا يلفت ت>ءصاوإو# فاح انيق يعاضق 0

 ا أهم هورقكانه ىن:طاحو يربصال #خ ترمش نالبع سف أمسنق رجلا

 ْ ابعد اهيل د مهاكى انلا ىلع سدق تفلاخ دَقف

 ظ اه.يمص دع شانلاه |ذأ يعوقو *# ير اسقن] يودع تداعر

 د مايا ةرمصيلاب سلاح قدزرفلا امدب ل اق ةديبع يان ء متاح وبا يف ”دح لاق ديرد نبا ( نرخ

 ظ 6 لاقف ناكر هو ةطرمشلا يف اناك هموق ن« نالجر هب مذ اذفنم اط سبل 1
 هدر 3 ط يف رمق ايلوم ا هوحنا اههتباد 3 ًُ اياب -_َ- ناكو 4ع زا نا كل له ه.حاصل

 لاَقف هئما زه امها فرىعو هنع افرصناو هلع عش عطق اودقشف

 ةودلا ىريئءلاواتخلا وار د هراهج 11 ير ذا راخ دقأ

 اق رو :ال نيا نع 2 اا مك الك يفاهف وخوأل ت 5

 او 0 نو هل هفضل اذا ماش نإ ردا ينامف و كلر

 ظ دلو صعل ن ع يذخفلا 6 لاق ىدو» ب 1 0 لاق كا تك هللا كيع 0

 اماعوةنيدملا 6 3 يندرط املاق قدزرفلا ينادح لاق يئزاملا ثالاو نان ّ ملم نة

 كلانا تدلل له عر لس رغوة 1 رادنم تجرد ينأدعاق كلا نداو

 يردنأ .كاقف ناورم ىلا لشرأف رب تفرع نك[ مو دحأ هلال دا

 تراظنف 1 تددح>وف اول>ر دقوموق ىحب ترم اءيضنأ برعلا هب ثدح ثيدح كالثمام

 رش نم نكلو كلا كحرطاام رش نم تلاقو قا اهو حبت ترطن املن 00

 ىلعأب ترص اذا نعلاديرأ ترف لاقمايأ ةنالثدعب ةنيدملاب نديقت الف كريمأ ك>رطاام

 نملاق كارلا ّمْضو نبأ نم تاقف لبقم لجراذاف ةرعلا نمنعلا قررط هل يق 2 |

 تازيف؟لاق ةفوكلا تاماداز نا ااا كف كارو سا ا
 تاقف مكمل نب ناورم توغو دايزناا هللا دردع د تمحو َكَلَوو

 دايز ؟نباو ناووص ىف لثنا # ىبطت يدق ىد لعاب تووزا
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 يكل يدلع نب 2 لاقل كل ل 2 للا فلام نكست
 هرفاشم اظياغ از نكلو * ينتسبحام اذا ايسيق تنك واذ
 هضلوا ادعس قه ةسفلاوة# هينتلو يني محرلاب هل

 هرجا#و هتسا نول مهريغأ # يزيععافة.ذل |نمؤصاتلقو

 هرفاوتتنغ رعشلا ام'اذا هادب *هلت>رت>ا اميبو:ايريفوسف

 ءرداح تا ىذلا ريشلانمكيلع * تيفاذا ءاسفتخلا كغ قاتم
 ةرشاس ناد 2ع ين هل نوكت © ةديصقءاسفنألابز نا ا

 هرذاعم ءاسفتخلا نبال ليف: « نكتمءافتملاو ناي ترذمت

 هر كا 2 را انه لع ه اعؤز راش .ىنحاا مكن

 ” ارا دف برر ردز .ه !اهرطنت وتدشا كارا
 0 قا اريثك اد سو# وهو رذنملا نب كلامو هللا دنع نب دلاخ حدم مّ

 ١ هل ةلك يف

 0001 0 0 لجلال« للقارات يل موه لل
 ليلقريغهيدب قوف نوعسأ *# تنادق ريك يف كل له لاماي

 ىلوك كادب. يل قاطتو ينع * يارا جارشو يتاصان ريحت

 ليوط مثشايف كءانب تءفر * ةورذ ىلعملا مك يب دقاو

 لولهب غذيمس لك يدرت * اهنا ةعذج ىف معآ ليخلاو

 ليجسباررلا ملم بونذب * مكضوح ىلعملا المدقفاوقساف

 هطل هال قدزرفلا لاق لاق يحل وبا ينثد> لاق مالس نب دمت نع ةفياخ وبا ( ىنربخا )

 مف يلوق كءنع الو ةيسدقلاب نءتسا لاقو ةديصّش هحدماو ماشه ىلا صخشا سوم وهو

 لاقو كل نويضغيس مهماف

 افا ثداح ىلإ تلاطو © اهنا -ضانننوزحم نيع تكلا

 2-15 الو ىهذلا اهب د8 ىانذا تانيصلاك مالك نآذ
 ال2 لكحل ام مراح # دلاخ كتي يس امكلو) 8

 ا ل للا ناكر نا هيلع قو دس وأ يعاشتاوأ بانا ناكاالك اولاقو_ فلا «تناعاف
 ااه هل لكون نئربالا ديلولا نا 0 1 تك

 لئاوو م4 ايح اهلكاوت * ةجاح تدن-|ياكلاشربالاىلا

 لعانو فاح لك ينظ فاذاف #« ةلزلعنا ينتاز نا نيخ ىلع

 لفاحلا ف اماكأ ةيضفم * احهناف ديلولا نبا ان كنود
 لماخ ريغ هموق يف'يرما مايق * اهب مقف ديلولا نبا اهكتودو

 شربالا حدع لاقف 0 صاو اماشه ماكف



 ( م )

 درولاو ةياكلا دوم لالا يحد * 216 هر عوبرب لا نانو #

 دركلاىلع نيالا قوف هانيرض # هد رعص رايجلا اذا انككو

 ردو نرجو قدورفلا ميسا كاقمد يا نع كوبا ا كال ا
 ]| لاق قدزرفلا مهرديفانسح اشاد رش نم انودشنا لاقذ كلاادعنب ناماس 3ع عاقرلا ناو :

 بارتلاىلانيمرك الاقورع * تدع ءاءلعلا اذا موقامو

 باضغالو مدقلا يف مملع * ايو.تاضفزا نيفاتحع #*

 ْ باح ىلا ءامسلايف انولع * اموق هيلا باحسلاعفر ولو ْ

 ْ دمع انثدح لاق كالام نب هللا دنع ( انريذا ) الاقم 5 كرام هللاوذ اوقطنمال ناماس لاف /

 || راونا تنتكف تا ل امر 0 يبا نب ناماس نع يب_غلا نارمع نب :
 5 || بتكف مم امدمو اهةلخ 0 0 تك و ةيكم م أهلا اوكشن

 اهوملظت 1 هللا تربو منذك «© مكتماظ اهلا 0 متك

 اهيعي ال لاو قبل نبا نافا# يكان نم انا اودعالاف

 : امود رك تءاش اذا اخيشثو « ةوخاو قدص مامعأ اهأ ناو ا

 ٍ ناكو ةط.س ثااثلاو ةلاغن> رد ةطبا مهم دحاول لاقي دالوأ ةنالمث قدزرفلل ناكو لاق ١

 ٠ قدزرفلاهللاةف ةَقَقعلا نب ةطبأ |!

 هيذاح كناف ثذ يدب كادي :# تد.صاو كساافك تشعرانا| 1

 #*« هيلاغ ديال هللا ناف 6 هلابأ تاك كلاب نسا تلاع كاد

2 

 ةيراعسلاا نع هسا ياو« ياو يربك نق فا
 هناسةل لا نط نع زورا * هنآو ىسا ناردا كدا

 || د12 قدزرفلا علاق ةديع ينآنع تحن دع اندح لاق كلم ن هلا 5ع( |
 ردا نب فالام ىلا دا كو تكاد دقن طا . مح ىذلا نزلا كوالا ردو يرسمقلا

 هلوشب نينهؤاا را رمام هباف قدزرفلا سيدا نأ

 كرامملا ريغ مؤشملا كرمت ىلع ©# هقحريغ يف هللا لام كلعأ

 َقح هيف لمعي 0 قدزرفلاب يف ا ىلا يدع ا ىلا كلام لسراف تالا 1

 نيحوجتانا | او>را قيد راع قدزرفلا لا هفينح يف ىلع هب 10 نأ مهل ب للك 0 :

 1 املف ا.ضغ كالام دبرأو خفتنا قدزرفلا اذه كالال لى: اءاف ةف.:> ينبيف ترواح

 لاق هياع أ

 كلامدنع اهلام يرعش ت. |الأ .ه | مهن رب تصغ نيح ىسفنل لوقأ

 ا 6 وسو اهلا #4 امحور هللا عج رينا هدنع اهل

 كءاط تامل لاو تكرداةميبر ىرابح نا تنأو



 (م8)

 دع نعء كي هس 31 نكسلا 0 لاق ديرد نا ) لرعاو 0 أم و د يردا اال يناذ

 ىسانلا هكر دقو دب رملا يف فقاو ربر> ادب لاق محلا 0 ةناوع كك ءيلكلا نا نعدايع 5

 هلوق باود ر<ك املا و هةذاوم | 6 ر#و

 رم ةأوس ف 3 .فددش ال »* مكلابا ال يدع من ما

 رضما ماسح | نع يف ترطاخو *# ام ينبا م ترص نيحا

 © اذه باود ر# لاقف )

 ملا ف1 نعل ت ظطاحام ا # هتك | لوقلا شو تانك دول

 رولاو مؤالا تايلحلا ق.سال * ةمأ ىلع راوخ دور 0

 نااب كل ادق أمعوس 1 1 ع 2و هد صقلا هذه يف قر ةدبلا ند هدفر فقدزرفلا ناك دقو

 قدزرفلا يف ل زبر || روش ا ّه يلظن> ر م اذه ته ولو هللاو تنم َِك روش 5 |

 هيا لاقو 00 وكر هلا أ يح قارقرلا ينأ نب منغ جر>و ناو دارا ع لبا

 ص يت> كدضف هتثدشغ بتق نبا كو>ا ىزذ تاق اري كدنع ناو قارقرلا ىلا نبال

 هتعاسيف لاقمت هيلجرب

 هلا ناد ركل تااغأ « نانا مام نا تا
 مظلاب كل يدنا ن ا( هب اينيف 1 ع نو تلا و

 | 0 و نا هلوق ينعي اذ_ه لف طق رعش يف ىنفصن أ ام لاق اروح كاك نا ادع لب الف

 5 م ءارعشلا هفا_خم 8 قدزرفلا ناك لاق يئايرلا 0 لاق ديرد 7 ) ان ريخا ( أ هأسأ

 هلوق نإ غلب يد هن ل 2 كا وهو كدر هشنلاب 0

 مدالغلا ز 1 ريسع م نيدو د هع 0 هاهم 5-0 شع نم ناب امو

 هاف قولا يولي هارك لع هدد لاق كان نع نكوتلاو اتا نك منا هللاو لاق
- 

 00 لوش د ناكو لاق يبقا ة ملا ءاروزب نم دوت 2 يتلا قدزرفلا ْ

 0 متاح ا ن 6-3 دب رد نإ ) 0 ( را هق رس ا ماعقلا هةلخن ع هال ةقرسلا

 30000 21 ةراودو ةطاكب انأ اني لاق يميقفلا نو ا

 امف لوش

 دمغلا نم يفاعلا ل2 دردو «* اهءان مع يل تدك ناحل

 قدر رماد ةمولاو 3 تفقوو املف افقاوفناعنت: . ةمطاكح فن. نم الدنا دق ناك ارءاذا

 0000 0 )ا د2 ةرهوب هتواز ىني كيلا اهنمدضا دميعاب لاقو ةهدو نع
 ىهو هتديصق يف اهلعاف كنءاذ عد لاق سارف ابااي هللا كتدشن ةمرلاوذ لاقف ةلظنح

 تايبا ةعبرا |

 دمغلا نم ناعلاديرتدرجو * اهءاس ميك يف تذاعأ نيحا ا

 دعس و ينارو نهتلاشوور# و*# كلامو بايرلا ىجيضصل تدمو

 0000 0 ا 0 سس ص سسم

 ليس اع معاه



 ياام

 هولا يدش اروسالمحتت # خر كا 0 03- براي
 رولا كوط دنع بط دأد زي« جناخلا 0 ل

 جم يا ريالا امحخم

 ةكم ماي لامو ..كحير لثم هير راو
 اقع نم |2123 ناك ىرب كف علا ىف دك لاا يلا ل

 ىلاودلا تلت دحر تا لا ىلا
 ةكما أ يف اه لان ةناا رح رار

 رمح ا يداحبلا نا اول تاع #* ةنبرع ةنول امم كيغا

 " نبأ نع داع ندع وعل ن نكلا انثدح لاق ديرد نب نسما نب دحم ( ينثدح)

 ةددلاف هواك ةئيدملا ىلاو وهو صاعلا نت د.ت 'ىلع.قدؤرفلا لذد لاق ىلكلا

 الاغ ناثدحلا يف بطخلاام اذا © شيرق نمح
 #« الاله هب نوري ماك #* ديعس ىلا نورظني افوقو

 مدد د1 ره أ را

 ناك تيار ةحرابلا ىايؤر هللاو هذه سمك لاق هداشنأ نه غرف املف ليعح نب بح هدو

 يف ناورمم جر> قزدرفلا ج رخ املف هنم افو> ىلزالز 0 اناو ةلدملا او قف 9

 كلوت يف امايق اهيل قد ادوبق نركت نأ ضر كن
 الد هنتر - * 0 اهي امايق

 : لع يت> مايالا لطت ملو كلذ ناورم هيلع دة نفاص مب نم كنا كلما ديعابااي هل لاقف

 أمف لاق قل هديصق لاق ى> امدقتم قدزرفلا ىلع دحم ١ ناورم ىلوو ديعس

 هايس ضررا مقا ز 0 « ةماق نيناع ند يناتلد اه ب #

 # هرذاخل مأ يحري يحا * الاقضرالايفىالجرتوتسااملف

 ةردابا لد رايعا ىف تلفاز * ناو رده الد اسال را

 هنحا_مم حولت جاس نم رمحاو ”# ان اورةشيال نيناون ردا 8 ١

 ْ ةئيدملا نع جرخا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جاوزا نيب اذه لوقتا ناورم هل لاقف

 ريرج لوق كاذف
 مراكملاو ىدتلا عاب نع ترصقو #* ةماق نيناس“ نه يلزت تيلدن

 اننخم ىتا هنأ قدزرفلا تائبع نمو ىمدصالا لاق متاح وبأ انل لاق لاق ديرد نبا ( ينربخأ )
 ررج .لوق ديرب رب زولا ددع نبا عالا هاف كما هل لاعف انيمع تحال نم هل لاَقق

 , دود دلا ند ين ,؛ كة>و #* زيزعءلا دبع نبأ ىغالا كاف

 ارب نيقلا نبا يل لاقام رير> لاق لاق ليمش نب رضنلا نع يئايرلا نع ديرد تالا

 هلوق الا هلق يأ 0 دقو الا

 نين ةطع ىلا در حت ماا كيا 0
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 هلءاح كلثه عابلاريصق نبانه * لئاسءاج نا نيقلا نإي كلك

 هلئاوغ ارب 1 2 2 هند 0 »2# د دق هب رعشنل 11 -

 ناماس نب دم ينثدح لاق ىسوم نب دمت انثد> لاق فاذا ىلع نب نسما 01

 فعضف ن 00 عاج ى نم ملاح هنبا ةيط ف دررفلا ا لاق 5 نع ينوكلا

 1 دلل نانأ كا 1 0 5 مو ةنس ةيدانلاب 5 0 او

 هحدع لاقف ه ااعءأف يرسقلا هللا دمع نب دإّك لماع سراف

 00 انام : اراادن» ه-اقلا نوال نم | اح
 انامزلا ط7 5 ا 0 د يلو م اذا مول تلق

 انايقلا الو داحلا ليلا الو © انافصلا ةناملا"ررالا ل12

 : 0 1 001 ريا هيدا انو وجا ابلع تايتخا قرد

 م عج وال يي ص || لنا طنغلا

 اناعأ اع ديلولا 3 ا ١

 اناهر قاع 5 ا هب اعانآ“ ١ 9 رو هدم ناعأ

 1 لا

 ع ءادولا هش در نامز 5-5 # اتاذظ ظ تعد لاطدقل

 ) م يفا 3 دارأ نيح لاقو (

 باج لك ن ل تا 55 »# يننأ هم ظل ال المس ا

 0 ناكولو * 0 دنع برتلا جدأ الهتعد

 لاَقف ف ع روع اهم د أءاؤ

 بكرلاو قواحملا بكر لا تلا نيح # هب كا يهل ١ فها

 ) رير> لاقو (

 لباخلا لالا نمرا#افو> #* القوم كتارذا ةيبظ لوقنو
 نطالا ةينرع للوي حبش « ةضلن لك ىو ةيللا نا
 لصافلا ءاضقلاب هنم تود *»“ املس رح>اوملا ند تع دؤوأ

 تدضقل أمم ةكمالملاب 5 ول لاقذ ربر> لوق هغلبو رد>اوملا ىلاهيرفانو هئفا تيرشتف لاق

 سدطولا 0 اذإ ناكو ةرو تن كو ةكم اهل لاق ةنأ قدزرفال ناكو لاق املع قدزرفلل

 لوشوا 0 قى 0 ءاحبلا ةيم غلب و

 اذإ أذ
| 

 هيض ا ىىرادب *# 45 اة تنككا اك

 ةكم نأ ىك ع عوج وص

 أبل ل يو عع عسج

 0 تن يي يس ا ا نكت
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 .٠ فدزر هلا هل 3 اة 2 3 0 كلا م 0 امام نم 0 0 2

 را لاقف

 اءاظو لالك نم تاعجوم انب # هريس مسقملا انيداحخل ت.ع

 اهمدتل اندرا 1 ندو تالي »2 هواعإ انيلا نم انمديل

 اعرسأف يطملا يداحلا اني ركل. « ائماما نميذلا ببقلا معا ولو
 اعطقت دق: هلضو قش تفك * امد رلاوءار حرز نورد

 ا دو ةساوم م ىلع ايار د ل ىلإ 0 ع ناو تدلل

 هلوقب اهردعم لاقو اهقلطف قدزرفأأب ةيرعا مهرد نإ ينَع

 ةلمزم * 3 ف يدع ندكتال
 م يل

 داسعبل اهلعب نم

 دا مهم اللعب تقع اذا هيضم نك نشرت 1

 دامر ءاكع اد بارق عر ن و

 داهجو يذا يف اهم دا هلا« اننيب هللا قرف يتح تلزاامو

 : ىداغتو م ينيسك نال ل م4 تاذع ير دل د

 ا قدزرفلا يتأ ينئادملا لاق لاقى دوم نا نا 1-0 أ لاق: نِلع ن ند را

 00 4 ناكو ( هللا وذ رظنت كلام هل تلاقف اديدش ارظن اهلا رغب لعدحف 0 ينبأ ةبراح

 ( لاقف ىرأ ايف نيا ”ىدنا راقنلا عيتتف كلئال تلاق ءانخساب لو لاق اهم دحناو ف تاط

 ١ تميضتق ركبا عارذ لثمن 3 ايل كش © م لاق يرظنم ىلع يرب> ىفعل نب هاو هاا

 أ ي.جالايمام كو لاق ةيضقلا رش اذه ةيسنب حاكنلا تلاقف اهيلاعف ركلا 0 لدم نع هل

 لاق ا 0 َ اهايأ يف هلا 231

 زععلا دب دش سارا المك 0 نكلا عارذك | ]0 تاو 1

 7 ىف هتاوا 1 3 * 0 بفصتو ريش ىلع داز

 مه 0 يبو اهاكف 50 فك لاو

 اك١ وبلا هيلع 06 و 0 #١ ع 0 تدارر لف حاللس دمغو

 ايلا هباسنا ايالا نأ ول 8 ةطيف> وذ مرادنم هفو>يفو

 هربو) 0000 لاق



 2 - 1 مادارا از نا اما لا

 1 ا ووو حا وو قدزرفلا لاق قارعلا دس 00 ل.ةف لاق لد:ح نب رباح ( ينثدغ )

 اعط ا مدق ني> دلا+ط قدزرفلا كا هقوس ين>دمو

 ذب قشمد نم يلي ان « ةيطمروط نمحرلا مطقالا

 دحاوب ديل هناا ندب * هكا نيل 1 مؤياف 57

 د>اسالاراثم رغق نم مدهو 8#: هلالا ىبلصلا م مف ةعرب

 و [ اضرأ لاقو

 ىف

 0 0 ةاطساو ةلمحم تاز

 هه ع لاقو 0-0

 دلاخ اي 00 دع اهازةلح 0 نال

 ىلعالا دع ناكو دورا نب رذنملا نبكالام ةرمصبلا ةطرم > لع "ريما ىلا .دفامل
 ضرتءاف كرامملا هاهم 0 رهلا رف>و دلاخ اولطب أف 3 هب رق كلام لع د 1 0

 لاقف قدز رفلا هيلع

 كلا 2 ىلا ملا لع هت رع قيشلا لام كلك

 كلام رهظ يف هللا قح كرتتو * مهرووظاحادام اوقات

 كناوضلا تالمرملاق ل اعنمو * ههنك ريغ يف هللا لام قلقا

 لخدةاعمل نب | نيعأ لاقلاق يم.صالا نعس.ي> نب دم انثدح لاق كلام نب هللا دمع 0

 ريع هن أم ىلع كارطا تحوز هللاقذ اهرهه هح.هتس ءاردح جوز 20 قدزرفلا

 جاححلا هللاقف اهردنورمشع ةضارقلا مه ردافلا اهندلق ضنا رف: هاقأ دعت 0 ةيرع هللا

 ذكاو نا ركل تاقدصب يزئءلا لطفا 00 37 دولا قدزرف هلا طعا 0 اهرنع ربل

 ىلع: نأربمالا ِي ارد هل + 0 ىلع مهرد ةيااسقعاو نيفلاب ريم ا كسا 431

 لاق هيذل سعأ ناكام يد-أو مهرد ةناممحو ن هلأ لن تكلل تدي نا ا اف لمف هلاهن 15

 ءادود ةسارمدت ةيبارعا جوز كلذ ترحم را وتلا هل علاق ليلا فرد كا 1 يلف

 ةدمأو ذل تكد راو لا ضر كاقف لببالا ند ةنام يلع نقاسلا ءاشح ةلوزوم

 نر 0 ا نيبو * اهقورمع ليادلا نيب ةيراخل

 دئالولا رو>>يف يدرتت تبر * يتلا 3 رووملا ءالغا قحا

 ةيدانلا لهأ ه- لا جاتحيام هيلع راتماو اهضمب سيخ اواكاهةوسي نأ هلع نارا تاق
 اثك 1 ىلا يد ف ناك لف نانعأ لاق ريزت> نب يفوا هل لاش لبلد .هععم ىضفو

 نا ناو ل كلذب كحلع امو لاق ءارد_د> هللاو تكله يفوأأي قدزرفلا لا ودم

 نلاَخ ا قيز يدان ىلع أوفقو يتح اوضق ءاردح يرن ناسا رن لاق يفوأ

 كيدصت نأ انفع دق لاقف امارصن ايش ل ل ا اما تنام دق ءاردح ناف لزنا هللاقو هب بحرف



 ) /ا١ (

 كالملا دع نب ديزي هلع مث ريثك ريغامب ثياف باوملا نيديزي هلق دعب ا لا لع كلا

 هلوقب سنوي ءددشلاو فد لاقذ ةماسم لزع اان قارعلا ىلع ةريره نب رمت لمعتساو

 عل رم كاهل ا # اعدونما تاكرلا ةعلخ 6 تاو

 عزمت هر 0 يح * همالغاتلدبو نامزلا تدسف

 عجش ا # تح ةرازف ادا, تعلع دقلو

 رات م لو 1 ا 1ع 0 ةزارق تلاع لذ يف * ميلملو مهام كلثم قالو

 9 ا يد ا رع ع 1 .

 / 3 0 2-١ 7727 5 تيدر قو
 ريوس جب

 عقودتي اهلل ءاره وخاو نإ هلقو رمت نباورشب نإ لع

 نب كايهسوو اردو هل 8 اع ا ةرصبلا ىلع ناك ناوسم تس رمش ل فلل ل كيع رمل نيا

 يدر و يداعلا نب ىلا نو رداد دا 20 هيقعنب ديلولانإ ورمي نإ ةشدح :

 ةريهن يفقدزرفال

 2 3 0 0 رف © ا قاربلا تلوأأ

 نضضولف كرو لع هل لم ع عا ركل كيلو

 صرخ لك لها لعو * يننلا رانا رشا ْ
 ساو هل قد و

 ارمكلا لس يع ةرارا كل ا

 ارضنا: وأ ةييطتراطا 4 ةءعطاف كد را كل

 اركذلا 0 بياطا مرق نه هيفشب ال ىرازقلا نا

 ارظتناام نييرازفلا فيض هللا # م-ممانا يفام يأر ا لوس

 هنمج رش برس هل _ةف نحسلا يفهسح ةريصهنا ىلءايلاو يرسقلا هللادبع نبدلاخ مدقااف

 هحورخ رك ذي قدزرقلا هيفلاقف ماعلا ىلاب رت ||
 احر كا اهطبالارت ملو * اهرهظدسدق ضرالا ت 1 رال

 اح رفف تاءاظءثالث يف يون * امدعب سنوي هادان ىذلا 0

 ا ملثم راسراس امو# لإ ترس دق ص رالات تا

 اجوغالا نودي رةتلادي رعود ف ةعافش د ناعكإو تح

 00- كوكب يرح# يرجحذا م“ اهللا قالا ن 1

 رشا ناك املا يخرأ كن ءهب # هلل نيتا ا نابرعشللب ىردح

 37 ةعرصلا تم هسفن اهب * لا هتليك لاتح لاتحا امو
 اخعدا ؛نانلطلا نوك للوةاطوه كس دق عر

 احرمتام همه نم عماج ىلع“ # انقالت ض رلظ ل1

 قرض يوريو )١(



 00 ١
 0 لا[٠١ 9 25في ا يي يل يبي يي تيت يي يي ل ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا

 فردمتملا لح وطاو انملا مومه * انب تمر نيئمؤملا ريما كيلا هلوقو

 فاجوا اتحسم الا لاملا نم * عدبملناورمنبااب نامز ضعو

 كود م الو لح الث امم 2 تنددا فانلابكل كك ددقلو هلوقو

 ان لوةصم ةماشب عرش درب * ادب ذا ايف باضر نول ناكو

 1 0 :ا 0 كلا هلوقو (

 لولادم ةعييض فيس هلل »* 0 4هرب رير اضنبا نأ

 لاو درو ةقلح نكل يفيد .# هلق "قا لن

 راع هسا راسم ل » هناكدأ 1 0 بغلاو هلوقو

 دايز 0 ل 2 ند رعد نإ بيعش ينادح لاق ماللس نب دمع انريخا ةفيلخ وبأ ( لاق )

 جاجحلا مامز ْق له ناكو مالاس كب لمح قع 4.5 ل نع هاظدح> و يرصهوالا هن نا

 اهالحنا يحري ناكام ةدقع نمو * ساب لغ نم كافك تقلطأ كو

 #  ايلالغا ملع اقانعأو تلظف ع« تي كسدق ىلا كب الإ ن1

 0 رمق تنك ام هللاو لة[ © هاسا سانا ١ ان . لاقو يدق نر مهدحأ لاو 1 تاق لاق

 ت 1 امهللاو هدف لاقو ثم[ دف مالس نإ د2 نع ةيشنب ىنادح لاق ةافدح ( 0 0

 ا رش نإ ترا تفمسو مالم نبا لاق ةفلخم وبا لاق[ لإ 5 الل طق
 مان ا نإ ردا ناو و كر دق هرج ىلا ناحرح متال تارلل نب ديذب 0
 لاق يا اهمفدا قدزرفلا هل لاقف مهرد فال 00 اذكو اذكر اق صحت

 لوب وهو جرخو ينأذ كلهأ ىلا اهعأداو صخشا

 005# در وراناذا يا ال * هب ود يرلاو ناح ر> ىلا يناعد

 رود“ تارئادلاو مهضارعاب « ارئازباهملا لآ نم ينآل
 ا ا ا مك ا "و ايامش ا

 هيف اذاف نحسلا يف تسح لاق شايع نب ةهالس تعوسو مالس نبا لاق ةفيا> وبا لاق

 لوقيف تدبلا لوق. هاا نكت دورا نب ردنا نب كلام ه_بح دق قدزرفلا
 تلف 20 لل لايك ردا دلا ىلإ هقيسأف ةفاقلا ىلا ىو ةشاقلا ىلإ هعيساو هردص

 0 7 نا 0 نم تلق تنأ مهيأ ن“ شفا نمييرات ر

 تا 1 نالاو 22 لذات كراج الأ تلق ناريج رع اوناكف رواج ةلدإا هللاو
 يت> كلملا ىطرش كءاج مهديس نباو مهرعاشو مهديستنا تلف كاليو ملو لاق عشاحم وند

 كر | لك لاق شيرق 6

 نب ةملسم ناكو مالس نبا لاق ةف.اخ وبا لاق هللا كلتاق لاق كوعنع مل نحسلا كلذدأ

 ريدك مالكهيفو عفرلا يورو فا مف ارردّق د ةي> وهف لاكشاالو بصالاب ي وررات>ءسم 01(
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 فرصناف ا ند اضونا 3 اا دبارب ةلمقلا لقت ماق وهو لإ ريس نال لحر لاقو ٍ

1 
 لاف هيلا ههدح ون

 تارقتسال هنن حر تضراواو © .ازماقدر رقلا سرعت دارا
 برضني يذلا روهش ما ىنغملادلقملاو ملقم انس مءرثك | قدزرفلا لاقومالس نبا ( لاق ) ربك مث

 مشاعو لك اهلا ناك *٠ يبت بيرك قح ايات
 عداخالا مقتسأ قح هانبيريض #خ هدخ رعص 0 5 هلوقو ٍ

 مدلا لع لاخلا امور هه كاسب « هاهد قارال + وسلا ذك ت كو هلوقو |
 اهراك امير اعا وراد ف 2 ىجحننأ عبر ىجرت  هلوقو ١

 «  ..ءانالاة مك نجوا« انهن 4 الااعرارد ت1 ةلوثو.

 فيف ءانالا رطقلا الع دقو * 58 ورفتحو لات ضرارت هلوقو

 #«  لهخام اذا ان> انلاخنو * لايلا نزن انئمالحا هلوقو ١

 بيجلات كياخإ "ال .يناق“ الاو ** رتهاظع ىد ندهن م تناف هكر
 ملاظ لك هد_يج انم برهيو * هرارف انيلا مولظع كك هلوقو ْ'

 هي هلوقو
 اوفقوسانااىلا اناموان#ن او ه اناو> نو ريسان رسام سانلا ير

 1ك 7 ان #* هب اوب ريضدقو سبع ينب فيسف هلوقو [

 نءطشو ب م ءابط ويد .دنطاقو د كاد

 ليمحسأ كا ماشه ع 8 ند ودللا بادصأ بتدجعلا كلد ناكو مالكلا لخاد ناكو |

 كلا دنع كا ماشه 3 ىوزذلملا 1

 هبرأ هوبأ يس همأ 2 #4 كام الا ا يفام حب ا

 اهءاملح اهواوفس تاهحتساف * 5 7 1 توفت دق هللات هلوقو |

 ءاقبا رنا اتاضرملا ف فل , نيمناع م 3 5 هلوقو |

 جب - ءاحسلا ةظارازيغ اعوددأ داع ند دا 1 اولاقف
 بطاخ سقنماطسلا ىلا # لحار كنانا تتافناتن |لهف هلوقو

 كلاغو : ليل نيت راد كلع ف مولد 2 مهلثم نم اهلثم لف هلوقو

 ناكبط دن تذل ام نكت © ىو ينتدهاع ناف لاعت هلوقو

 'ووطع لحما نس ةيداوب نك مسلكرا ار نإ كارلا لن
 «* ةاناشلا كاورس ناعش © ىرراراو كءانررسا ا
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 0 3“ لحر 1 كباب مأدق نب مك لأ اذا صولقلا ل

 دلي نع ةفيلخ 0 0 ١ 0 هال - هدنع يدغتل ل سارف 8 أ ا ل لاق

 نب ةحلط توم اهف قفاوف ةئيدملا قدزرفلا لخد لاق يندملا ركب وبأ ىنئدح لاق مالس نبا

 اولقلموقلذإ تأ ةتدملا لهأ ايلاقف افيرشاخس اديسناكو يرهزلا فوع نن نمحرلا دبع
 نب رم ىنأف 3كم ينأو مكنيب نم هذخأ نيح ةحلط ىلع توملا كلغ لاق سارفابااي كاذامو
 0 ا 2 1 ودكم لها اوعاو حملا تفاح نيج ةما نإ كاردص ن لاذع

 0 اذه ان تةفاوؤاام سا رف بأ اب هللاو لاقف هلهأو ءدلو هتطحاو كل عقوت وهو

 د نم ءافصوب هل 7 مأ لاق د تئش ناف ةهرف ققر اددنعف تئش نا عع

 قدزرفلا لاف ىهادفو رباه ريخاف ءاطملاهءاحو صخشلا يح 3 مكل مه لاق 6 ل

 0 ممم ل 0 ا مسسم ملص ممل ل سس ممم ممم ل ممل ل ل ل سس سس ا اممم -

 ا لآ فرات دبا نب دلاخ نأ هللا دع نإ 9 ع ىلا راو ع 0-0 17 ا 15- : 2
 دز هللا دع نبورح ت : كا «# ايحانمتديلا لو> رث_ع : < يذع

 : مسر نب اص وهو صاع ىنأ نب صاع انثدح لاق مالس نب دم ن نع ةفيلخ وبأ ( انربخأ ) م

 0 قدزرفلا ءاح ذأ ناتملا ع سوا انا لاَ كدولا نك وعل كرا كرا را

 ١ همالك وفهللاو مو هللاو ال لوب لحرلا دعس انا اي لاقف لحر ءاجف هيج ىلا سلخ َقَح

 اوعمس تاق ام لك ام نسحلا لاق كلذ يف تاقام تء.-اموا قدزرفلا لاقف نيعلا ديربال لاق |

 اهل 3 رمل سبيصنق يزاغملا هذه يف نوكن ديعس انا اي لاقف 925 بشني ماق لاق

 نسما لاق كلذيف:تاقام تءمسام وأ قدزرفلا لاقف اهحوز اهةلطب مو امايشغ لحيفا جوز

 تلق“ لاق تاق اق كلا اما لام

 قاطت مل اب يندب نم لالح ل ان>ام ران ل أ لياح تاذو

 نسحلا قدزرفلا يا الاق رفعح نب د# ىتريذاو مالس نب د فيضما 10( لاقرز

 سانلل لوقاف نحرذ>الوانء.ستا لاق لوقت اع انا ةحاحال لاق عمسأف سيابا تو يلا لاقذ

 مالس نإ دمتم (لاق ) قام هناسلب كناذ تكسأ لاق 0 7 ىهذي 1 0

 هلوق وهو

 رادلاامباءلادعب يرعش تياف »* هل اد ساما نض كو باب ا

 ةليبقلا تسنبو يتفلا من * ةل-ج ظكلسا رك
 مزاح 06 000- لاقو هسموق 2-5 ل حدمام "لاق هموق امو ه4ةوحلدم كاف هوح دم مأ هاما

 ا
 أ

| 
 تلق كاف تاق

 مازملا تاكفاع دكفل ' اذا هلوقت وغاب 0 تحل ١

| 
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 ) قحسا لاق ( 3 اع يواسإ ناككام هللاو لاق داع ترف يبأ ت 3 ارا ىح ايا اب 52 عرف اماف

 موش ر 0 ةرباقدزرفاانب ةطما مدق لاق رمدأ 1 َنَء اك ع يدع ءلأ رم آى هل
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هل اولاق مث هورقف مهارقتساف بلغت ينب ند
ظ نا 0 مكحدامو كسعاش ا لاق ك0 « 

 

  9 59ند نع ةف.اخ وأ ) ا ( م فرصناف هيلا اهوفاسو ةقان هلا هل اوامحف هنأ يف ١

 لياقلا ْق هءسدخو ريمكلا هيلع لقثف هلاسف ىلهايلا ا ن هللا دع قدزرفلا ينا لاو ماللس

 لوش يذلا

 لش الا ضي رقلاب يداعالا يعرب * عاش ميك ن نم كال ىخضأ

 لطخالا دعب ءارعشلا رمتو * مع ليعح ىفب 00 نا

 0 عطق مهأ ينم * مهءاروو هنو نورشاد

 دئاذلاو ؟سعاش ق> اوضقا بلغت لآ اي اودانتف وه انأ كاف اذا فدردتلا نا 0 0

 هلوةيف قدزرفلا هنبأو امر> ام دقو قدزرفلا ةيوار ىضلا ءارفع نب ورمع هدنعو

 ور ىلعمالسال ارفع نب ورمعو « ينبسي املسو ابوح تءاو

 العال ةءادل مه ناكام نودب كنع ةيضرا انأ ءسمأ كناوميال ىلهابلا ءارفع نبا هل لاقف

 لاقف ورع عيذص هغليق ىضرو قدزرفلا اهلبقف مهرد ةناملث

 هبقاوع ترغ ىمالاام اذا مالو » يذلانم ارفعنب ورمي ملعتس

 هيراقعو هنا_ح يمد_ةىلع * ترسولو ت>ةسايضتننكولف

 هنأ را 0 0 هاو اود

 هبناج معلا عم يئايد تلاقو * اهلايح هتمر انهدلا نارا

 5 ا 1 قا 5 « اهاق كيلع انهدلا 0 ناف

 هسا يدلل لع 31 ىلحابلا لاك
 ةيراقأ يع هاياالو ارد هذ ةلاطاا ىكاذن 0 1

 هنطا ليلا ةقاطا ف دال » ةدمسع واااو كا

 هيباخشيركلافا لاو طاوس 2-0 ارا ىتنانيحأ
 كلل عدا ا كيلا 8 نأ م 9 ام كد_يح دي هموق يدا يف 2 ءارفع نبا لاقف

 ' 1 3 كيني 00 1 ىلا اوديشاق لاق هت 1 آلا ىش نع ينام الو يدان هداك

 ىودعلا ناد يأ ا 0 لاق رص نب بيعش انثدح لاق مالس نب دمحم نع ةفيلخ

 0 لاَقف هد :ءقدزرفلا ىف اف ىم.قفلا خدش يبأ نا اعدف هتعلو ف سانلا اعدت هيودعاب ند

 ةز 0 هلا :هدنع 0 2 3 عدبإ ناو قوي ناِبذ نأ 3 ينعدي م هنأ لاق ضهمأ تا

 لخد نيح قدزرفلا لاف هاناف

 نايبذفورءهىلا لييسلا ف5 * هل تاقو خيشيلا نبال لاق

 ع عسأن 2 قاانالا 3 تار



 0 ت0 الاقل نان 00 مك نام لاك كانك 000
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 ل ا
 | وس سس ل

00 

 ءاحه الك نوال هللاو هضئاقن .ظفحم الو ىف هلاقام ظفحنأ دلاخا لاقف دش

 مد اهظفح وأ اهضئاقت 6-2 6 ع 8 ! نأ 4 2| 0 كد اما 2 2 هراع لص

 )»ع قريخا 0 هرش ن ٠ اقوذ هيدملاو اهضئاتن ا طوم ىد 0 هتمزاف 0 تا ع

 قدزرفلا جوز لاق يءضالا ي ك2 لاق تاليح نب ل وك لاق 0 نب هللا كع

 مع تءادإ هردعأب 0 راونلا هئوصاحو ينامشلا سنك 6 ماظل 6 قار ا ءاردح

 لود وهو جرذو |
 شاحمحلا يل ةدمح فاتن # م فال ىلا راو تاك

 شاعم ريح 0 ناصر اذاو اذن تيذغا ام اذا كك امهات

 ين“ دب ريم تلاَتؤ رولا خلا هدعح تءادعف هنأ ما ةدءحو 20 نك لدحر نئاحشحلاو لاق

 ءاردح اه أماع لضه ر ,اونال قدزرف ها لاقو ي ربع ةوسا هءارمال دلو أ قدزرفلا

 قف معرلا | مب قورب لظت « ةلظ٠ يف ةيارعال يرءعل

 فرد حموارملا امع تعضواذا * ةئفض كانض نم املا تحا

 قرتشت ضرآلا اطيت اذا داك * .صئاغ ةردك وا لاَع 2

 كيفك اانا 0 لاو ه روش هيدشناو هيلا 0 قسافلا لاقام 5 ما تأاَقف 0

 كلوش غد و

 تعار نيباظنحلا تانب نعالو #3 بدم فش نع مكحلا طمعت ساو

 براشملا نهريغ احالمتناكو * ادصلا هب ىفثينز را عم نهو

 تئاع كيم نأ قاز لا ىلإ * يكتايد قو ناالهأ تن 52

 بدحاحو م ناقدرلاو ةثايع »* هنيعظ نالصلا تاذ تل امو

 بئارقلا هيلا يدع نمزرش لا »* هييط ماطس نب قازاب تريدها

 اقف قدر هلا هباحاق
 11 لك لو نع تدعاَو د اها.ح 0 نيح ياك ل

 تطاخم سدقن ماطنل ١ ىلا # بك اربتمءاسمقلا اذاتسلا

 باغو ىلل نيب يراد ىلع * م ءاردحءافك |نءتنكولذ
 بنعاوكلا رايب ال يذلا كلع 33 مهملا تيطخ ن : |١ يدحال يفاو

 فكياوكلا لبق سءشااتانب انحكن *# اهنانب موحتلا سمشنا حكلتواو دي

101007 

 ىنقثلا ةاس نا 2 نع يدع نب مولا 0 ا نع داج نع ىد نب نسما (ينربخأ )

 هلوق ىلا يهتنا الف هنبا اهف يفر يتلا هتديصق قدزرفلا يندثنأ لاق



 بيس وو دس ع مع رق اح

 ةنياتصتعج-

4» 

 موت هل ديتال مهاوس # يح لكو موجتلا ددع مه

 مورالاو تبانملا حص اهب * موبام ةكم تدب الولو

 مه شيرلا ذيحا ةرغو ف كس تاطردي ك1

 ملا هيدذعو هنود 03 مدعو هاللعا ذ نع الذ

 ماوسلاالو فيءضلا اليناف ياذأ ن ِ 0 هللأ د

 موصعلاو اهنع ريطلا لزت # سند مل ةافص ينكلو

 موكملا تحتف نيح اوضب © ايافصلا ر 0 ةاملا نبا انأ
 داكف هقنع زءغف هقيرط يف قدزرفلا يأر : ةالصال جرو رييزلا نبا رعشلا اذه ٍْخ لأق

 لاق 3 اهل |

 ترقتسال هتساعر تدضرواو * ازشا' قدزرفلا سرع تدع.صا دقل

 1 نبمهاربا نع مالس نب دمت نع ةفيلذ وبأ (ينربخأو) ريبزلا نب رقم رعشلا اذهو لاقو
 هريخ يف قدزرفلا لاق ةيش نب ر< لاق ةصقلا هذه نم وح ديهشلا نب سدبح

 روطمري_غ ناكع هراصنا *تض رعةجاح ىذىف كلل هز :ار

 روطتماو كب يلا نو تقالو 2 رانك نكت ا# 1
 ] رشا لوالي فارم ا نوما

 ١ ىملسلا ىرمملا نب ىهاقلا دبع انندح لاق مالس نب دم امدح لاق ( ةفياخ وبا انريخا )

 م, اذه انلقو قدزرفلا هب اًساف ءااذخاف لاق قدزرفلا ان رعيوش مارح ينب نم ىف ناك لاق ّ

 0 كلا ا دق صاصق الو كياع يودع الف قاحاف تّءْد ناو برضاف تئش ناف كنيدي نيب

 ْ لاقو هلييس ىلث لاق هنم

 مارح و هامل مادو عل دم دانا لا ك١
 مالا قاولعا لاق داق رف ار 7

 انممو مارخ يتب سل اتساحم :قدزر دفلا نم لاق .نهاقلا دعا يتدحوا الس نا لاذ
 3 كتدءاح امو لاق ة ةدعاالا ىلإ يهد سه سارف ا 0 ىو“ ةسدنع

 ا رانلا يف كو كحل ىلا بهذأ انأ لاق ينأ ىلا كم تتد اكلاف ايلا ذ ل

 ا لاق همادرغ داع نع ى نب قل 07 اشار ل

 0 هارعش نم تنوذ تنك” دقو“ :عقد و رفلاب تر رحم لاق يلاكلا موثلك نب دلاخ نع ربخي

 ١ ثيدح هينا 8 تا هزي نم. هللا تدعو هيلا تدلخف يد كلذ هغابو ربرح

 ٍْ تريم تاق موب ا لاق قدز رفلاب ك.قلمود "نال ينا هل 1 ه.حمب أع هل هرك ذاف 1

 | هيف 0 نامحد فور زها | ديه كسا ن6 نم ضد هل لاقف يبد تنأو هب
 1 راع 000 د قداعلا لاق م هديعتس لعحو لوقلا 0 ه هن اف كالدب كافرا

 لعق 1 هع يتلا اضلاَس كد كن 00 3 ا 0 ا تام>ف ةغارملا 5



 نك

 101 الع يس يب نءاموت نأ م اركي نأ: لع دحأ ردقب يلف ريب زاا نبا ىلاهترئانم

 فير كا يوك ا سنا ١
 ار ف ا ل ل 1

 راجل 22 1 فارق « ىع ناكلن. ىلا ك1 ]
 اضا مف لاقو

 اطوةعفافذ> مالحا رولا ىلا * مارال

 1 ل ا لعام تضاريس ل
 | 00 باخ حاوزألا ب اف 4هب نزل تاصإ راىدلاراون ا

 اتسم اما نحو سجل

 1 مضلا 0 را »* هاجر الا نمف

 0 داحاا ىدكوام لك وأ ب #* ملاعأ هر :مؤملا ريمأ نأو #

 ايان ةراحملا ينوب ةمأوم 3 اف ريب زلا ث! 8 امكنودف

 اهاياح | ملا ءوذثم ءاهرو 5 د هموصح ىذن 1 مماوقالالداح امو

 قدزرفلالزنو ريب زلان 0 نايز نب روظنم ل رضاع نلعب أءاف

 ع
 هل وهن ه> دم و ريد ,زلا نإ هللا ديك نإ 2

 تن قوت وأإ هش از هوذملا أ »# قدحاح ةزمحتلاز دق تدل

 قورغ نيطاصلاىف هل ثتردحو #7 اصلا 'ىطو نم ريخ ةرام يأ

 قيدصلاو كل ةفياخلا ّ * مثاهو نعالا ىراؤدا نكد

 لاق فمضا

 انانز نبروظنمتذب تءدفشو »2 0 نا 2 ل د 0 هو اك

6 
 ل ا ادبا ان ودم ااؤ 0-10 5 نا راوذلل ريد زلا نبا لاقو

 | ف

 : قدزرفلا ماو ىوق. راوالا مح لمدف لاق رم لاب المر جروس نإ ا تلج ذا هذه فا ىع

 0 بغار كف وهو كمح نا هاف اهأ لاق اين ,ةدخلاو دير أام تلاقف ودعلا دالب

 لاق نيد ادعم ادق ناضعانت 4 ا رخ لوقي قدزرف أ ناكف 427 «ي>وزف ِ ١ تلاق هانإ

 املع بثق اهقرافانا ديرب اعا هلع مكمملا هحوت دقو ريبزاا نب هللا ديل لاق قدزرفلا ناكو

 ىلعلبقاو مقا هب سم مْ برملا ةيلاحالا كموقو ا ىه هل لاَ اديدح ريد زاا ل ناكو

 هويلتساف ةنس نيسمحو ةناع مالسالا لبق تببلا ىلع اورثو اوناك ممت ىنب نا لاقف رضح نم ظ

 ىتاث لاق ةماهع ضرأ 0 املحاف و كا ل جمني الع همم 5 امل أملع بر 3 كا :>حاف ١

 لاق مث عمسأ ٠ ءاللاب ريب زلا نبا انريمي هنا لاقف سانلا ضعل قدزرفلا /

 ميك :ا 2و نضرالا ناك < بضغت وأ شي رق يضغت ناف



 ْغ اذار ىصتلا نضلانسا يي 801 طرا
 7و 2و اااه ساو اة ا راونل تكمو ىرامرللا لذ
 قلعوةطغض يف تح وارتا عا ل لع 0 كخيو هل لوقو هنن 0 لَ ع كك أع

 | 1 ةشانرق 0 ل . مث ةقنوم نانعب تفاح تح كلذ لك يف لاك د ةعدخ

 كَ لعجف .ةعييض نب ذابع نب رير ءافلح ط_ساق نب رغلا ينب نم ةميه> اط لاش ةأ ما

 1 نام 3 ند اح ىنعأ ةيدادهالا ام>وز له دل اوزلا هل تااّقؤ ل هياعو م هنو زر اوالا ا

 كلذيف قدزرفلا لاَتف

 27 دايع ن ثا تان ملا سعشلاو لب |١ مو قلي -

 دام ريغ برالا ْق لدا ا 3#

 دادهو اهتاراخ يف دزالا نم * نكت ملو نعالا نوونأ ءاسن

# 

# 

 7 ةماعبلا داق يدل لعرا

 دايز طهر نيمئامعلا يفالو *# اهل ض و.غلا ىللايف كي مو

 داعب دمي فصالاتدضر دقو # تح.كاف راوالال يما تلدع

 هدو هةراشال ثا اع و اهةاللط يلا ا 5 تح هفطعتستو هققرت راونلا لز ملف لاق ٍْ

 1 دهشي نأ هيلع تتح اود هاذ كرك ءا| اا نم همن الو هدالعلا الحر جوز# الو هلزنم ن 9

 لأ ن 3 2 عفر ا كا ىنادحو يفراملا لاق كلد لعفق اهقالط ىلع ىردحلا 0

 نسما اناف قدزرفلامهارينانم افو> ىراوسااب نوذولي اوناك مهنا الا ةريثك الحر راونلا

 نسلالاقف انالثقااط راونلان ا دهشا لاق ءاشتام نسحلا هل لاق ديعس ابا اي قدزرفلا هل لاقف

 قرقرتي كمد نا نال ينا هللاو هل تاقف تمدد دق: ىلقفش ادأ اب لاق انفرصن ا املف اندهش دق |

 لودي وَعَو يصف كراحححاب نحربل تعيحر نيل هللاو 000

 0 ينم تدغ *# ال 00 ةماد تمد

 رايخلا ردا ىلع ناكل * ياقويدب ةا

 رارضلا هحرذ كا مداك 2 تح رن يتاح تو

 راهلا هل ء يضيام حسا « ادم هيتيع نيكو

 نب 0 ئئدح لاقاةيشنت رع اندح لاق ررزدلا دع نب دعما راو | عم هرب ( ىنربخأو )

 | اح | هش اهحوز ني> قدزرفلا تهرك الل راوثلا نأ دام لعل ها 0 ى

 م3 لاَقف مصاع نب سيق يف!

 مامعلا مسدتا وسال يحالم * مكناف اهون لال مداع ىنب

 مداعنب سدقمويلا هيذب مالل # م ا نك مداع ين

 | تداراو ةلنغ كنلتقل نيتنلا نذل كدر نكل لاو هل اولاقن ردكتلا كلا مهخايف



 (م0

 قدزرفلا كلذ غلب اهواك امامدبا ل مولع ما ةبارق مهنبو أمد تناححو

 عت هقفن نيعاو لبالا نم ةدع هل اورقواو هو اق ةرصنلا ل نه ةدع ضيتباف

 لاقو راونلا

 اها واذ بعص ءاقرو فراش ىلع د 00 ريسنلامأ يفب 51

 اماييتساإ ىرشنلا دسأ كل شاك #* ىقىدحوز يح ىدماىذذلا ناو

 ا يرازفلا رايس ا نايز 3 روظنم ا هلو“ تراحتساف 2 كورن دوو اهكردأف

 0100217 لع لوو هللا انا تارشا دك قدزرفلا ءدق اماف ارز نب هللا دع دنع

 راص اذا د صهاظلا ف موعفشل لدحتو مبا َّلا هل اوعفش 2 هرنحلا 0 ريد ل 1

 كتاف ف درارفلا لامك يراوتلا ىلا لام ه1 117 12 لا
© 

 هيا عمك

 او نا روظنم تو تءعفشو '*  «بعافدش لق 0 هود اها

 انايرع كاي يذلا عيفشلا 0 ارزؤم كا يذلا عيفشلا سيل : ا

 ميغ ىف كلذ امه سما 2 اهو عى الو لك اممم. ا ةرمصبلا ا اعدرب نا ىلع ا

 قدزرفلا لاف 5 تقرف الإو اهقادصب ىنثح قدزرفال لاق رب زلا نبا نا يزامرألا ريغ |
 هيلاطي نحسلا يف سوح هناف دايز نا 00 كا.اع هل اولاق عندا 5 هلا ع دال ىف انا

 ةقفنال نيفلأبو اب هل عاف فال ةمبرا لاق اهتاد_ط لاق هتصق هيلع صقف ريزا نبا |
 فدزرفلا لاَقف

 تالا نا ب كلو + ىلاسنودتاوألا قاتم

 قدزرفلا لاو ريب ىلا 0 هيلا اهءعؤدف لاق

 اراخلا سرفلا ىلع 1 #3 يوكل ال رع ل يماه

 كلذ ُْق 0 لاقف أمامح أدقو ةرصبلا م ءاحف لاق

 ترقتسال هتسا خحرتيضر ولو # اكاح قدز رفا س سعمكلتالا

 لاقو ندررفلا هباح 6

 0 ك6 اع تءاعو * ةريك اتيتفال لل انلدأو
 راوتلا مداح وهو قدزرفلا لاقو

 ةييسور



01 

 دشني وهو ةدايم نإا

 ملاظ ناو ماظ يد# تئحو # ةوبرب اوناك ساناا عليج نأ ول

 مححارخعاب انمادقأ ىلع ع وحس *# انا ةمضاخ ساألا باقر تلظل

 هل لاف اهربق نم كمأ ندم ال وا ىل هنعدتل ةيسرافلا نبلاي هللاو ام لاقف قدر 1
 قدزرفلا لاقف هيف كال هللا ك رابال هذ ةدايم نبا

 مرادنباو مراديدب تنجو * ةوبرب اوناك سانلا عي نأ ول
 محاطا |بان] نع انا ةمضاخ سانا 0 تالغا

 فورعم نب ةقرد ا يل ا يان يناركللا نع يع ( ينربحلا)

 ١ اهتم هل ةماب هدو كالا دع نب كس ىلع قدزرفلاو ر رع لخد لاق ةيوارلا دامح نع |0

 : قدزرفلا لاقف اف نينمؤملاريمآل هللا 5 كارا لاق ةيذب لاق كد نيرا رم ننال لاف

 قدزرفلاو كللام لاهو رير> ىلع ديزي لقا مث برعلا 0 أمق بام رادار ك0

 ٍ كا تددحو قدزرفلا لاقف ” لع ىلع مد هلأ لاق ١ م6 ريسسل هي هف تر هان نودءاظ

 ينب رايع اي كب اها ردلا كاس مويلا ر ا اناا نع كا ندرل هللاو اغا را كو ا

 كرديضإ ديزي لمحو 5 ريسغ 0 يلام هللأو "او رتل بحاص ا لأ نا اأق كا ا

 لاق واف نع ناعالا نبأ: نع: انعغ ندع ّح نع كلمن للا دع( ال1

 ١ كلف 0 2 ءاكلا اف 4 هل ا قدزرفلا يندعنأ ١ تاقوه 1 1 اأفأ لاق مم

 1 ةقايد عند م اذا ا 0 0 تلق لاق يدان ا لاق ضع ٍُق وهو ضعن 2 0

 نع ىورو. ( لاقت) رقاو ريحا يف الا ردشلا لهو: لاق:تّوحر وأ تفح اذا تا
 قدزرفلا ينفعل ثديحلا اذه 0 ان ندا كيع انأأي 0 ل كان 1 ََ دا يبأ ْ
 هللاو تدضف 5 لاق تسلا ف كن قاعتب ذو ككاشو َّس هللاو ا - ١ دا ١

 ا هنأو 58 أاددع من اع اا و اذك تيحاه ينأ الا يئاهدام كرب هللاو |نأ يلع هل

 |! 1 نه نك يتزامرطلا لعوب كف يف 11 ل5 لاذ لا دبع ( ينربخأ ) هدحو ىل درفت
 نه لحر امطخ هيأ ةمعاشنلاا تركو ىد اا كاع نإ ةيحاب نإ ةعصمص نإ نيعأ هيفا

 لكلا اذه نم "ينحدر إنا د ا اماو قدزرفلا ناكو هداض 0 هللا دبع يفب و

 1 0 مه قاو الف تلعقق كتحوز نع تدصر دق كلن ينيدهشن 1 نفاد نا

 1 قدزرف ملأ ءا ا 2 ىبب كحع سم و حعاشا :مراد 0 هللأ ديع وأن تع دو ون ًايافموقلا ىلا ل

 ىلع ىنش امحوزدق ينأ 0 ا 9 دق 00 0 دق لاق 2 هياع 0 هللا

 1 اوف رشا دووشلا اهايعاو ا ١ 0 2 قدذرفلا ن م 0-5 ل سبل لهأ
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 ةفالخ يف رقعدت مش ذكايح محس كاسم اف ةئامتناك لوش لقملاو ةئامعرا تناكلوش رثكملاف

 قابطالاو ليبانزلاب سانلاج رن ريمي وةقان ىتئام ةفوكلا ةسانكب هيلع هللا تاولد ىلاط يا نب ىلع

 لحو زع هللاريغل هب لها اعامكل لحال سانلا امبالا ةفمالسلاهياعىلعمهار و.>الا ذ>اللابلاو

 لوةي بلاغ لعل مالغ وهو هبا عم فئموي قدزرفلا ناك لاق كلذ رضح نم ينئدخ لاق

 هلعف مج نع نغإ 0 مه> لاق رقعا تبااب هل لوو هلع اهدرب قدزرفلاو لعددرأ ينبا

 ا علا انأ ينعي م املا - نا 0 ى 5 )نع 0 هلعؤ قطب 3 كلاككا لدن 3

 ع لاق + هم 3 ره 1 0 0 0 ا ف ةرم دما ا 1 كل 01 هين ىلع 3

 طظفحم يي> هديق لحن آل نا 1 تقو يف هسفن دقق قدزرفلا سفن يف كلذ ناكذ نارقلا

 ةنس نيعبسو اميرا افوصوم !ىعاش ناك قدزرفلا نا ان حص دقف ىي نب دمم لاق نآرقلا

 انوا يواثو تيس ةنس ىف ناك راراعسالا لع لما دع هيتةعحم نال كلذ لنا عدنو

 050 رس داو نطو يرجو ماشه ةفالكب فا ةعامو 222 3 ندر رملا
 ؟ نع ى“ نن نه ( قرحا) 45152 ةشئاع 0 نع ينالغأا ممم هعا نع كلذ 17

 ١ ةاكملا دنخ] تاك كك قدررلا لاق لاق: هبا نعاضرا" ةمئاع نبا" نع ينال

 لاقذ ةمظاك نئدو ةيواعم مايا لوا ىف -قدررفلا وبا بلاغ تاءو لاق لاي 7

 ةسربإ قدزرفاا م

 قار أ مح ندكلا صنف ىف.« مراد لا نم ناك الا تا

 ١ تاما ني كي ينأدح اف 225 يبا نب هللا كع انك لاف يهمل تاديح 00

 يذلا ل ملل 1 لاق موثلك نب دلاخ نع يربذعلا د_ت نب رفعح ينادح لاق :ى

 هيف حدمو نيلييق هيفاحم ارب لاق هنال لاقلو تاق اق لاق قدزرفلا لاق رير> مأ رعشا 0

 لاقف نيتا.ق

 مراد لا اول عوبري لا مك * اهديبع يجاهذا لجل تبحم '

 ريرج لاق دق هل ليقف

 نايا رك كلا ناو * ةماو ثعلاو قدررشاانأ

 ةلعافلا و مهلك سانلاو نالفو نالفو نالف ناسنا لوي نا نم نوهأ 'ىش ىاو لاقف

 لاق ةحاط نب يدوم ىنثدح لاق بدبح نب دم انثدح لاق كلام نب هللا دبع ( ينربخا )

 لع ملااسألا ىف ”نيلو ننق نم_هيلعاجلا يف ءازعشلا ناك يتثملا نب رمعم ةدنبعا وبا لاق

 ريرج رك ذام بيبح نب سنوب لاق لط>الاو قدزرفلاو رير> معرءشاو رعلا يفمع ظح

 | سنوي ناكو لاق اهدحا ىلع ساملا قفتف طق هتدهث سلحم ىف قدزرفلاو

 | قدزرفلا ىع لاق ىزاملا نامع يأ نع يربطلا مسر نب دم نع يم ( ينربخا) ايقدزرف
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 ( كلو ك1 كادوا لاقل 020 ا ملسو هيلع هللا ىل_ ينال لاقف ةيراج ةثامعإ 0
 | هيلع هللاق مث كياحر نيب امو 0 ِط نيببام 1 ا 0 لاق كئاماو كير 1

 ىلع ط وحرك سال تا هللا لوسرإب لاق ه؟اعف كك ينغاب يام مالاس ||
 1 ردا 0 ريع

 4 كلذدب مهرمأ مل معر أ تعاَعَف مما نودع مهب 0 هيلع م معا 2 يار هحولا

 ا ال لاق هنأ ةديبعوبأ ىورو هيلع تردقنم تيدفو نودي ميكر 0

 6( نادل لأَقف ةناهعرس كلو نع تردأف ريعأ تفلا ا نم-لعو مالسالاو ةي 4 اها ُُق تالاج

 ا لوقلا اذه لاق 5 يورو اميفوو قد 20--_- لاَدق ردغلا نع يع و ءاقولاب أ دا

 06 بدشنأ لوش يذلا وهو اىعاش ةعصعص ناكو هتفالخ ىف هللا دقو دقو كطخا نء رءعل

 ْ هلى ندم

 اضم ند كاذاك نك # هردص ك1 ند يد دافع ما أذا

 أيفاخ كلدب ىحال 0 وه * هاف هيدل امي ناس "أف

 )0 نيد ن هللا دع را را نإ ك0 ءىحي ندم ( لرخا)

 1 رع مهوائاسيل ارش ا هدام

 1 نب ريم أور أ لَو الاجر ممم لع رل رات ذاق مهاضفا وه مه ند مهسأ ن 6 مهأ كك و

 1 يشد اا ةعدمع نبلااغو ِي رسما صاعق ل 0 يآ ثلا دوعسمنإ 0س كاسب ||

 ا نة ءاط اونأ ا منا ٠ نم لاف ةقان كف ا || 0 لا

 2 نممطأ سا لو امع ءارو ةقان ةنام كا و 0 اءلاغ ا يناببشلا لوق لدم م 5 كافف

 قدور 0 هرلا باغ بحاص ا 001 3

 مركملا دجال عاتب قدا ع ما نان الع تيدا ةأو
 مدمن مل يتلا ملا را لهاو © زائل وذ اا مهرفن ىلع

 0 ل 00 يزج بلاغ ريغ مهماسحا نعزي ف

 ١ ىطيلسلا مهح نع ةديبع يلا ن 500 لاف ديرد ن ندمان د ( دا

 ةنس ةلظنح ينب تباصاو مبك دالب تبدحا لاق ةعصدسص نب لاقع نب ةبش نإ سايا نع

 1 يدقا اوا رق .ةلظح وني اكان ةراو نأ ناك دالبلا نع سمح مسوغايأ نامع ةفالخ يف

 1 اهأب ابا مههطأف هتقان رحنف كلام ينب نود هد_>و مهف ةعصءص نب بلاغ عرستو يداولا

 راما بلاغا ليث دغ نه اه 0 منسدح حاب رلا لكون محس لبأ تدرو |ملف

 رظنا فوسو رك ؤسعا هنكاو الكل 0 كدعضف كل ةاوا واسم ىا كلل ةمءاوم محس

 | مح رقعف عوبرب يفب ارد نع نسج تلاعب لإ كدر 1010 كلذ

 0 3 رقدف ع 2 ىلا ]م 0 ارمع تاغ :ءاو هلا تل آلا تلاع لاَقؤ نيتفا

 | اهرذا نع اهلك اهر فمع تكلدر و اعف 1 0 ءااغ غلب م

 ( سيعوسا 2 نسا 3



 )طرقا 007 ايزل اذ 0 وطرب ال دحمل 1 تاق لال هاج نمل 203900508 3نل ! نينا 3 7 لئن 7837-2415 انه طلال ك5 604 ن7

 4 ل

 رام ا

 قدزرفلا لوق كلذ قااكصمو داع لاق ا

 دك اع ىذا يلا 000 ا ممل 00 ع ع( نرخا) |

 دقو مالسالا ءاجف كلذ ىلع ردّ وهو دعت امن عدب مش ةياهاملا يف درئولا عئم دق ةعصمص |

 ل

 اردقمت ريطع اهلل احر لمراع- 0#يآ 'تنآ ءان"" فا ليل قرافو

 ريتا لاو 1ك زم كدت سلا ىف تلو اه لورا" تاج

 رف رس لإ 0 ددد خللا ام+يعرفةحار اممضرالاىار

 «# قءذدب يلاف يف اهل لاَقف

 ةقي اق تن 5 ُق ا 1 1 سو ةياع هللا 1 ١ ىلا ةعصمص ن كااغ دقوو

 هللا تاولص اياع نينمؤملا ريما قل تح بلاغ رمتو ميأ لاق - نه كلذ ى هل لع هلاسو

 دمت ( ينرب>ا ) ةيواعم كلل»و دايز ةرامأ يف تام هنظاو قدزرفلا هيلا لذداو ةرصلاب هيلع

 اسد_> اولاق يبا يدع نب اراردلا دعو يعازألا 0 مئاهو يادنكلا نيسحلا نا

 0 لاقع ينادح لاق ةيوس يبا ن نب كلما دنع نب لضفلا نب ءالملا اسد لاق ىثايراا

 نع ةلظ:> نب كللام نب هعبر نع كلر لا للا ينادح لاق يريثملا ءاس 0

 ىلع ضرعف ملو هياع هللا ىلص يبللا ىلع تمدق لاق قر دج ييشاىلا ةجان نب ةعصعص

 له ةيلهاملا يف الامعا تامعينا هللال وس راي تاقف نارقلا نيك ينماعو تءاساف مالسالا

 ال 2 نارا د21 نانا تالصا.يقا لاقن تلمع. امو لاق كاب نم ايف

 اريبك ايش اهدحا يف تدجوف اهدصق تدصقف ضرالا نم ءاضف يف ناتيب ىلعفرف لمح
 مراد نب مسي كايف ةمسلا ينعي | |هران امو لاق 5 0 نتفان ب كمت دما للس فل تاقق

 كهوف نم تدب لها اخ هللا وقعا و انحوألاو ا لع اير و امانعو كنتوا ا دق لاَقف

 امو لاقف تدلو دق رْخ آلا تبل نم ةأسعا هندان ذإ ينط طاح وه انيك رض٠ نم برعلا نم

 1 اهدئأفأ ةيراج يف تلاقف اهونفداف ةيراج تناك ناو اننوق يف انكرش دقف مي

 اال نوعا ىف اي لاتق كتم ايش يبا تاقفحل تنبأ تلات دولوملا اذه امو تاقف
 اههمد يرتشا امنا اهلقر كنم مكمل يلاتأةف رو وه انارخلا نك ك0 كيد دقو كتزبا

 "| ىذلا ريعلا اذه يبديزت يحال لاق 0 نيتاه ىتفاني تاقف اهيرتشت مبو لاقف اهله اليل

 || ضع يفناك املف ريعيلا كيلا تددر ىلها تغلب اذاف الوسر يعم لسرت نا ىلع مأ تلق اق هكر

 دقو مالسالا روظف برعلا نم دحأ 0 1 ينةي-ام 4 هم 0 هك ل ف يشن يف كت ركف لدللا

 كلذيف 3 للحو نب وارتغ نيقان اي هدخاو ل ي رتشا هدو وه نييسو دما تح 3

 مالسالاب كاع هللأ 6 دإ هردأ كلو ربلا نم باب اذه ةاللعللا هلع لاَمق هللا ل وسراب

 ا ناكو م نم دقو 2 مسسو ةيلع هللأ ىلد هللأ لوسر ع قدزرفلا د ه.حاب 6 2



 ةدؤو عش الءنأ هسف ىلع لع برعلا نم دحأ (لإ يقيم ةمركل هذه لإ 3 ١

 نب مشاه كلذب ينربخأ ةنامسزأ لبقو ةدؤوم.ةنانث يدف.دقو مالنسالا ءاخ اهادق الإ

 ىلعو يديزيلا سابعلا نب دحت ريخلا اذهب ( ينريخاو > ةدينع يلا نع دامد نع صاولا 2

 نع ةدبع.يا نع بي نب.دمم نع ىزكسلا دعس وأ امدح لاق نئتح دإ نايات ل

 ارض اذا قرفت ىتلا قزافلا نيتقراف. يل نيضان اغا تح رد ةحصدص لاقالات ساو ناس

 تلحف لوزبلا» تمحو داهو #2 ترشف ران ىل تنقرت جم تح انهو لع 2 1 ١

 هذه ينتغلب نا ىلع كل مهللا تلق تح كلذ لمفت لزت ملف يو وحتو ةرم ءىغت راثل
 موع ام>رف الإ اهحرش نأ نعت 1 رده هب 0 0 العا 6-0 آل نأ رانلا

 خيشب اذاو ميت نب ورم نب مجهلان راغأ يتب. نم يجب اذافاابتنأ يح الملقن لإ رسأ لف لاق
 ثالث نمسح دق ضخام أما ىلا نء.تَحا دق ءاسنلاو هترب مدقم يف اهدقوي 5 رداح

 ارد ايحيص لاق لاقع نب ةحان نب ةعصعص انأ تاققم تلا ا نم 5-5 لاق تءاسف لال

 امممد_دحو دق لاقف اهرثأ ل م نيتقراف يل نيقان ءاغب يف تاقف يخأ نباي تنأ مفف

 قىدرحالا ىلع اماد_>١ تفطعو اهاندعتن دقو كموق نم تدب را امهم هللا ايحا نأ دعب

 0 ةأنسمال اسوأ لاق ةل_.ءالا ذم كرا دقوت مفق تاق“ لاق:لبالا يندأ يف كلان اهو

 انواع ناكذا خشلا لاقف دلولا ءاح دق ناقف ءاسنلا تءاكتو لايل ثالث ذنم انآبح دق

 اهرذ اذ_هاب تاقف امانقا قا او نءمسأ الف ةيراح تناك ناو هب عنصاام ىرداام هللاوف

 اهرتشاف ايفح اهب كارا نا لاقف هللا كدعنأ تلق اهلذأ لاقف هللا ىلع اهقزرو كتبا اهءاف

 كديزأف تلق 9 لاق يتفان 6 د جا ]قل ظءارخ ينيطمتام لاقف كذم اي نا تاقف يف

 نسح "ا يناف اذ_ه كلمح ينديز نأ حاحا 00 يحب يذلا يح ىلا رظنف 0

 امتتباف تامف دق لاق هيلع لهأ ينل نأ ىلع نائفانلاو كل وح. للقن لا تاغ نول
 يح تذثاعام الضو اهرب ننسحتل ةقاثيمو هللا دهع هيلع 3 لهو ني وقلب هنم

 1 نان 5 تاقو ىفن ينتئدح هدنع نم تزرب املف توللا اهكردي واهس
 لجو نيج وهاب هتموت ريسشإ الا هل اتبادحأ دئيالا نأ كملاقةبرملا نم دج املا 1
 كلذيف ينكرا ثءلو امرا الا ةدؤوم ةئام تيا دقو موا || هيلع ادم لح و نع هللا ثعف

 هرعش نم داصق ةدع ىف قدزرفلا كاذب رذف دقو نارقلا 2 هر ةللأ كي تح دحأ

 اهوا يتلا هند. صقاهممو

 رطع وادلاوءازولا فا ينم # يذلا ةهصعص نيئيغلا 0 يبا

 رف ريغ هلا ملعي رقفلا ىلع # رحينمو نيدئاولا تانب راحا

 رودملال ود مانصالا ىلع افوكع * مه ذاو تانبلا ايحلال نيد ىلع
 روع 456 تالفاد بدسم زق 2 هل_ ضف ةيثملا در يذلا نا انا

 ا ااا ااا ابابا سا مس م سم هس م



) 0 

 م هتاضقانم لد ةراخاو قدر رد بسلا 0-0

 لب ل تو ةعللا ءاسنلا هفف# ى دل ذلا مدضلا فرغرلا 000 هيلع باع ىذفل قدزرفلا ا

 كك عشاجم ب نايفس ب 0 نس ع كب ةحان ب قضم كب كلا ب ماه هدأ أههدح

 هيبأ مس 1 7 2 مسا ةداسع وأ لاق مع نس 2 ديز 0 ةلظاح نإ ل ب مراد

 0 مث هل لاف ةلا_> يف امكلام هانا وا أاموو نال مراد مراد يحس فىع كلام '

 0 تبر هن م دلا و دا 3 َّع مرد أما َُ كا ق هل ناك ةطبرذ يل ةطب راب ١

 تدب ىلبل باخ مو هدو-+ افىع كلام 6-1 0 م مرد 6 اج مط لاقف |

 0 مم هل لاقي خأ قدز فال د ا ننال كا 0 ع

 5 هريخو 3 نق نيت قدؤرفلاو تاق ده هل لاه اب ازيا هك عام هل تدل لطخالا ا

 0 ناو دا او تطوف هاا نم هل ناكو هدعب

- 0 - 

 ةجط تدب ةنيل ةدع 01 5 مف قدزر فلا مأو تس وأ س مح تان هل ناكو ا اوه ع

 رفح وهو هموق ند لحرب سم 5 كلذدو ت ا م ةعصعصأ لاش ناكو ة 4 دخلا

 هل لام 2 لل دن نا ديار تلف تكمل 1 اهل لاف 079 هناا عا 9 | رس

 نوشدعت اههدالوا أههعتشب نيا ا |[ ا يناف لاو رقفلا لاق 1 ىلع كال ام

 لاقو رق ادع ناك البهو نيدفانلا ءاظعافن تلعف كق لاق؛ةييدلا دم الو اعهانلاب
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